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Anziksz – vagyis 
a német Ansichtskarte 
szó magyarított válto-
zata e folyóirat címe, 
ami eredetileg egysze-
rű képes levelezőlapot 
jelentett, még ha ké-
sőbb gazdagodott is a 
jelentéstartalma, s ma 
már inkább amolyan 
képes egyveleget ér-
tünk alatta. Emlékek 
sokasága őrződött meg 

ilyen lapokon a XIX. század második fele óta, s vol-
taképp az emlékeinkben is ilyen képek élnek. Sosem 
laktam a III. kerületben, de mintha csak a sors ren-
dezte volna így, lakhelyemről, a lágymányosi Kosz-
tolányi Dezső térről a születésem évében, 1965-ben 
indult meg a 86-os busz, vagyis a közvetlen össze-
köttetés Óbudával. Gyerekkori sétáim így gyakran 
vezettek ide, a szülői, nagyszülői ambíció hamar 
megismertette velem a környék építészeti emlékeit, 
kultúrtörténeti érdekességeit. Az aquincumi kirán-
dulások, a nyáresti hangversenyek a Zichy-kastély 
kertjében, vagy az ismerősök testvérhegyi kertjéből 
nyíló kilátás – benne az épülő lakótelepek abszurd 
látványával –, ez az én kis magán óbudai anzikszom, 
ami persze azóta sok mindennel kiegészült: többek 
közt a Társaskör koncertjeivel, a külföldi vendégek-
kel a Kéhli vendéglőben elköltött vacsorákkal, vagy 
a tévéstúdióból visszaváltozott zsinagóga megható 
megnyitásának emlékével.

De egy olyan dinamikusan fejlődő városrész-
ben, mint Óbuda, az emlékek csak az inspiráció 
forrásai lehetnek, azt a tudatot erősíthetik, hogy mi 
magunk is ennek az ódon kövek által nap mint nap 
tudatosított évezredes történelmi folytonosságnak 
vagyunk a részei. Hogy a Római Birodalom óta mi 
minden történt ezen a tájon, az jórészt közismert. 
Hogy a szerves fejlődésbe hogy nyúlt bele olykor 
vagy az erőszakos rombolás, vagy a modernizáció 
kényszeres tenni akarása, azt is láthatjuk. Most 

azonban, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum főigaz-
gatójaként a Zichy-kastélyban működő Kassák Mú-
zeum sorsával hivatalból is törődnöm kell, megta-
pasztaltam minden hanyatlás, romlás és erőszakos 
modernizáció ellenére e folytonosság erejét.

Mert bármilyen rossz állapotban is van a kastély 
maga, bármennyire is esetleges az udvart közrefo-
gó épületszárnyak funkciója, ha az ember felmegy 
a XVIII. század hatvanas éveiben épült rózsaszín 
központi épület tetőterébe, és ott meglátja a jórészt 
eredeti faszerkezetet, belegondol abba, hogy az 
épületben valaha Mária Terézia is aludt – egyébként 
épp valahol ott, ahol mostanság a Kassák-relikviá-
kat őrizzük –, akkor a régi mesterek munkája láttán 
nem érezhet mást, csak tetterőt. Azt a kötelezettsé-
get, ami ennek a folytonosságnak a megőrzését, új 
tartalommal való megtöltését szolgálja.

Az egykoron a Dunára kifutó kert manapság 
töredezett aszfaltja, rajta a vidám fiatalok mulato-
zásainak nyomát magán viselő kiszolgálóhelységek 
otrombaságával, folyamatosan emlékeztet a feladat 
nagyságára s persze az utókor méltatlanságára. 
Kassák Lajos életművének nemzetközi jelentőségét 
egyre inkább elismerik a tudományos világban és 
a műkereskedelemben is. És amikor a világ leghí-
resebb múzeumainak vezetői – mint mondjuk a 
párizsi Pompidou Központ igazgatója – elzarándo-
kolnak a Kassák Múzeumba, mert nagyra becsülik 
az itt végzett munkát, akkor világossá válik, hogy 
a lényeg, amit nem lehet csupán elszánással és né-
hány százmillióval megteremteni, az mégiscsak 
megvan: az épület évszázados nemes vonalai s az 
a szellemi tartalom, ami a barokk stílusú épületben 
Kassák és a hazai avantgárd bemutatására ilyen 
magas színvonalon képes.

Ilyen adottságok mellett szinte eltörpül a ha-
laszthatatlan feladat, a Zichy-kastély felújítása. 
Hogy aztán hamarosan egy képzeletbeli anzik-
szon a kastélyt építő Zichy Miklós és az épület mai 
„lakója”, Kassák Lajos egy jóindulatú mosollyal 
nyugtázhassák az utókor igyekezetét.

Pröhle Gergely
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A K Í VÁ N C S I S Á G A  P E D A G Ó G U S L E G F Ő B B E R É N Y E 6

Egy gitár első pillanatra könnyű-
nek, légiesnek tűnik, és csak sok-
kal később érzünk rá azokra az 
alapvetésekre, amelyek végigkísé-
rik hangszeres életünket. 

( b e s z é l g e t é s R o t h E d é g i tá r m ű v é s s z e l )

Z e k e G y u l a :  H a n n i b á l ta n á r ú r Ó b u d á n 10

A forgatás éve és hónapjai nem csu-
pán azért váltak külön is érdekes-
sé, mert közvetlenül megelőzték 
(s mondhatjuk: látomásos módon 
meg is előlegezték) a forradalmat, 

de azért is, mert egyben a panelkorszak előtti Óbuda 
utolsó várostörténeti pillanatait rögzítették.

( e g y l e g e n d á s f i l m h e ly s z í n e i )

B o d z ay Z o ltá n :  K a s s á k é s a  b e at- n e m z e d é k 2 6

Kassák mintegy négy évtizeddel 
Kerouac előtt gyalog és szekérrel, 
vagy ahogy tudott, átszelt egy 
kontinenst, mint ahogy a negy-
venes években Kerouac is meg-

tette mindezt egy másikon, majd a maguk idejében 
mindketten megírták élményeiket. 

( e s s z é )

V I S Z K E T Z O LTÁ N :  K Á LV I N K Ö Z 4 .  3 0

Megemlékezve Kós Károly mun-
kásságáról, akinek építész élet-
műve az óbudai parókiával indult, 
hiszen ez volt az első megvalósult 
terve.

( a z ó b u d a i  r e f o r m át u s e g y h á z kö z s é g t ö r t é n e t e )

E N G E M K Ö R Ü LV E S Z N E K A  M Ű TÁ R G YA I M 4 0

Rettenetesen élvezem a művé-
szekkel, a műtárgyakkal való fog-
lalatoskodást, amiben elenged-
hetetlen segítségem Zsuzsa, a 
feleségem. 
( b e s z é l g e t é s d r .  K e s s e ő - B a l o g h P é t e r r e l )

Á D Á M T Ó L T Ö R Ö K B Á C S I I G  6 4

A fiatalok mondogatják úgy tíz 
éve, hogy lesz valami buli Török 
bácsi? Én nem szégyellem a koro-
mat, nem húszéves vagy, hanem 
mindjárt hetven....

( b e s z é l g e t é s t ö r ö k Á d á m m a l )

B O R ,  M Á M O R ,  V E N D É G VÁ R Ó K 9 2

A dinasztiaalapító, első ismert ős 
Schieszl Martin volt, aki az 1720-as 
években testvéreivel érkezett Buda 
környékére, Budakalászon az 
1800-as évek elején telepedtek le.

( A  S c h i e s z l fa m í l i a  12 1  é v e s s i k e r t ö r t é n e t e )

T Ö R É S T E S Z T – H O G Y N E T U D J Á K B E F O G N I  A  S Z Á N K AT 12 8

A novella, bármennyire is érintse 
a saját tapasztalataimat, vágyai-
mat vagy titkaimat, mindig fikció 
marad, a mások élete, amit őne-
kik kell megoldaniuk. Én csak 

leírom, ők viszont megélik. 
( b e s z é l g e t é s S z a b ó T.  A n n áva l )
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H A L L G A S S ! Mindössze húszéves volt, amikor már nemcsak 
művelte, de tanította is a hangszert. Hogyan ke-
rült közel a gitárhoz?

Amikor az ember fiatalon a gitárt választja hivatá-
sául, nem is gondolja, hogy milyen szépségekkel 
teli, de viszontagságos útra téved. Zenei nevelésem 
már a legkorábbi években elkezdődött, hiszen Er-
csiben egy polgári értékrendet valló, műszaki ér-
telmiségi családban nevelkedtem öcsémmel, ahol 
a zongoratanulás, a balett és a nyelvtanulás szinte 
kötelező volt. Egyik sem volt ellenünkre, a szüleim 
a fővárosból béreltek zongorát, hogy első zongora-
tanárunk, Bánkövi Gyula zeneszerző édesapja el-
kezdhessen minket tanítani. Nagy szívfájdalmam 
egyébként, hogy a későbbiekben nem mentem 
vissza hozzá, hogy elmondjam, zenei pályára lép-
tem. Tizenegy éves voltam, amikor felkerültünk 
Budapestre, Csillaghegyre, ahol a kóruséneklés az 
általános iskolai tanulmányok fontos eleme lett. 
Hetedikes lehettem, amikor még egy énekverseny 
negyedik helyezését is begyűjtöttem. Ekkori ének-
tanárom ajánlotta, hogy az éneket gitárkísérettel 
gazdagítsam. A Körösi Csoma Sándor Gimnázi-
umban az első évben egy alkalommal el is jött egy 
gitártanár, aki új tanszak felépítését tervezte. Meg-
hallgatást tartott, majd két másik társammal együtt 
engem is kiválasztott későbbi mesterem, a magyar 
gitároktatás egyik úttörője, Puskás Tibor.

Puskás Tibor nemcsak a hangszert szerettette meg 
önnel, de a tanítási módszerét is meghatározta.

Egy gitár első pillanatra könnyűnek, légiesnek tű-
nik, és csak sokkal később érzünk rá azokra az alap-
vetésekre, amelyek végigkísérik hangszeres életün-
ket. A gimnáziumi éveim során egyetlen pillanatra 
sem vált el számomra a gitár klasszikus olvasata és 
az a bohém szabadságérzet, amit a hangszer ma-
gában hordoz. Ugyanúgy játszottam könnyűzenét 
a saját magam szórakoztatására, ahogy egy-egy 
iskolatársammal Paganini-szonátákat is. Amikor 
kikértem Puskás Tibor véleményét a jövőmmel 
kapcsolatban, nem akart álmokba ringatni, és azt 
mondta, hogy ha nem tudom elképzelni az életem 
gitár nélkül, csináljam, de ne legyek csalódott, ha 
nem lehetek szólóművész, hiszen ahhoz szerencse 

is kell, a tanítás lehetősége azonban mindig nyitva 
áll majd. Én ezzel tökéletesen meg voltam eléged-
ve, és bár sokfelé elindulhattam volna, hiszen egy 
szakmát is kitanultam, közben pedig jelentkeztem 
a konzervatóriumba, utólag úgy gondolom, hogy 
semmi nem volt hiába, és a szálak végül a gitártaní-
tásnál futottak össze.

Mennyire érett egy húszéves fiatal arra, hogy 
hangszeres növendékei legyenek?

Ez egy remek kérdés, és gyakran megpróbálom 
végiggondolni, hogy mik voltak azok a tulajdon-
ságok, eszközök, amelyek alkalmassá tettek arra, 
hogy a kezdeti években és a későbbiekben is ered-
ményes kapcsolatot teremtsek a mindenkori nö-
vendékeimmel, akik eleinte alig voltak fiatalabbak 
nálam. Mindig próbáltam figyelni arra is, hogy az 
életkorom és a tapasztalataim előrehaladtával ho-
gyan változott, változik a kapcsolatom a fiatalok-
kal. A későbbiekben, amikor már főiskolán tanítot-
tam, gyakran megkérdeztem a növendékeimet és 
előadásaim során kollégáimat is, hogy szerintük ki 
a jó pedagógus, és azt kell mondanom, hogy aligha 
találták meg a megfelelő szavakat. Én azt vallom, 
hogy a kíváncsiság kell, hogy a pedagógus legfőbb 
erénye legyen. Csak ez viszi előre a történéseket, 
ami ugyanúgy érvényes a hangszerre, a művekre 
és a gyerekekre.

Úgy látom, hogy különböző felvételeket őriz a te-
lefonján. Vannak olyan jellemző tulajdonságok, 
amik egyértelművé teszik, hogy egy fiatal tehet-
ségnek éppen a gitárt kell választania?

Nézze csak ezt! Szinte megmagyarázhatatlan, de 
nagyon izgalmas, ahogy például egy szülő át tudja 
adni a tudását, azt az ismeretet, amit nem feltétle-
nül lehet egy zeneiskolában megtanulni. Egysze-
rűen vannak olyan fiatalok, akiknek kezükbe ad-
juk a hangszert, és gyakorlatilag nem lehet többé 
elszakítani őket. De talán nem is ez a legfontosabb, 
hanem az, hogy meg kell hagynunk az örömöt, 
amit a zene és a hangszer jelent. Nem feltétlenül 
szeretem például a gyakorlás szót, de a motivációt 
sem. Meggyőződésem, hogy nem lehet valakit mo-
tiválni abban az értelemben, hogy a motivációnak 

A  K Í V Á N C S I S Á G  A  P E D A G Ó G U S  L E G F Ő B B  E R É N Y E

G i t á r r a l  ü n n e p e l t ü k  a  Z e n e  V i l á g n a p j á t

Húszéves jubileumát ünneplte az Óbudai Társaskörben a Gitármuzsika Óbudán elnevezésű koncertsorozat, amelynek 
megálmodóját és szerkesztőjét, Roth Ede gitárművészt kérdeztük a hangszerről, a félévszázados tanítási tapasztalatról és 
az októberi gálakoncert élményéről.
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saját magunkból kell fakadnia, és ha az létezik, egy 
tanár vagy szülő feladata és felelőssége, hogy ezt 
fenntartsa, mert létrehozni nem lehet. Az én olvasa-
tomban a Kodály-módszer lényege egy olyan zenei 
anyanyelv élményszerű elsajátítása a népdalokon 
keresztül, amely tartalmazza a zenei, érzelmi és 
előadói tradíciókat, s amely lehetővé teszi, hogy ez-
után a hangszerünkön zenei tapasztalásaink alap-
ján kikeressük a megfelelő hangokat, hogy azok a 
zene teljességében szólaljanak meg. A kotta majd 
csak ezután következik. A népzene, a gitár esté-
ben a flamenco hangszeres tradíciója tartalmazza 
a könnyűzene és a jazz elsajátításának és művelé-
sének mechanizmusát is, ami régebben az úgyne-
vezett klasszikus zene esetében is működött. Ezért 
miért lenne elítélendő, ha egy fiatal könnyűzenét 
játszik? A lényeg a zenei tevékenységben rejlik, a 
gitár esetében pedig ez fokozottan igaz. Azt látom, 
hogy a mai zeneiskolák és zenetanárok nagyrészt 
klasszikus zenetanítással foglalkoznak, ami nem 
feltétlenül jelenti az élményszerű bemutatás-után-
zás folyamatának kialakítását és a legkomo-
lyabban vett játékszerűség alkalmazását, sokkal 
inkább a rossz értelemben vett gyakorlás és a fo-
lyamatos számonkérés elriasztó jelenléte a megha-
tározó. Úgy vélem, hogy a kívánt zenei eredmény 
csak határozott zenei világnézettel és tradícióval 
felvértezett zenepedagógusok biztató-segítő, te-
relgető, próbálgató, közös partneri „munkájával” 
érhető el. Egy folyamatot kell látnunk, amelynek 
az elején természetesen nem szégyen a tisztátlan, 
koszos és pontatlan, kicsit rendetlen tevékenység 
és hangzás, amely az idő múlásával majd kitisztul, 
viszont végig tartalmazza a zenei tevékenysége-
ink közös értékeit.

A már húsz éve működő Gitármuzsika sorozat a 
harmadik kerületben lelt otthonra. Hogyan talál-
ta meg az Óbudai Társaskört?

Sok szempontból nem is találhattunk volna jobb 
helyszínt ezeknek az ismeretterjesztő koncertek-
nek, nem beszélve arról, hogy a mai Óbudai Tár-
saskör elődjében kaptam az első gitárórámat, és az 
épület falai között léptem először színpadra is. Elin-
dult egy folyamat, egy művészeti műhely, amelynek 
Puskás Tibor volt a motorja. Olyan módszertant fej-

lesztett ki, amit még ma, öt évtized tanítási tapasz-
talata után sem tudok helyettesíteni. Módszerének 
fókuszában az a fajta ismeretterjesztés állt, hogy 
feltárta, tanította és művelte a kortárs zeneszerzők 
eredeti, gitárra írott pedagógiai műveit úgy, hogy 
közben egyre beljebb emelte a gitárt a klasszikus 
zenei instrumentumok perifériájáról. Ezzel a hely-
zettel természetesen én is tisztában voltam, de úgy 
gondolom, hogy az ő példáján egy olyan attitűdöt 
sajátítottam el, ami a folyamatos frissességre és 
útkeresésre támaszkodva megoldást jelenthet. Az 
elsődleges, hogy nem a hangszer-, sokkal inkább 
a zenespecifikus momentumokra kell helyezni a 
hangsúlyt.

Pontosan mit ért ez alatt?

A konzervatóriumban, amikor már komolyan 
kezdtem foglalkozni a gitárral mint hangszerrel, 
egy alkalommal Földes Imre kiváló zenetörténet 
tanárom kérésünkre meghallgatta a kvartettünket, 
amint egy kórusátiratot játszunk, majd a végén azt 
mondta: „Minden rendben van, de az egész egy 
kicsit múzeumszagú”. Ez a kijelentés újabb lökést 
adott, hiszen valójában én is éreztem, hogy valami 
hiányzik, valami nincs rendben, és nemcsak az én 
játékom körül, hanem átfogóan a gitárral kapcsolat-
ban, de nem tudtam megfogalmazni. Kutatni kezd-
tem és tapasztalatokat gyűjteni. Későbbi barátom 
és zenei útmutatóm, Sárközy Gergely abban az idő-
ben kezdődő lant- és gitárjátéka nyitogatta fülemet, 
szememet az eddig hallottnál és használtnál gaz-
dagabb előadói eszközökre, többek között az hasz-
nálatára és kivitelezésére, amivel kapcsolatban még 
Pernye András véleményét is kikértem. Egy másik 
alkalommal egy nagyszerű, idősebb zongoratanár-
nő kollégámat kerestem fel, hogy segítsen, mert 
egyszerűen úgy éreztem, hogy unalmas a játékom. 
Már első találkozásunk alkalmával is rávilágított 
néhány hiányosságra, majd olyan tanácsokkal lá-
tott el, amelyek életre szóló útmutatásul szolgáltak. 
Hirtelen összefutottak bennem azok a korábban 
ösztönösen elsajátított ismeretek, eszközök, ame-
lyek már a gyermekkori zongorajátékomban és kó-
ruséneklésemben természetes módon léteztek. Így 
vált hirtelen számomra is fontossá az a törekvés, 
hogy ki kell lépnünk a gitár elzárt interpretációs 

hagyományaiból, és a billentyűs, illetve szimfoni-
kus repertoárban használt instrumentumok alap-
ján kell gondolkodnunk a hangszerről. Arról van 
tehát szó, hogy csak úgy tudjuk növelni a gitár 
repertoárját és közben fejleszteni a játékmódot, ha 
átiratokat készítünk, és e műveket zenespecifiku-
san, az általános elvek alapján, de a gitár hangzá-
sával gazdagítva, hangszerspecifikusan ültetjük 
át, hiszen ennek megfelelően nemcsak a meglévő 
repertoárt bővítjük, hanem az eredeti gitárművek-
ben is található értékek mindenki számára érthető 
előadását is lehetővé tesszük.

Ezek a felismerések vezettek egy gitárzene soro-
zat elindításához?

Úgy gondoltam, hogy a fiataloknak tapasztalatot 
kell szerezniük, meg kell tanulniuk a koncertjáté-
kot, ezért felmerült egy sorozat elindítása. Eleinte 
hat hangversenyt tartottunk egy évadban, majd 
ezek a számok az anyagi lehetőségeink, pontosab-
ban a kezdeményezésünk támogatási lehetőségei-
nek függvényében változtak. Néha tudtunk sűrűbb 
évadot is tervezni, hol pedig elmaradt egy-egy kon-
cert. Nagyon hálás vagyok azért a segítőkészségért, 
ami egyes emberek az ügy iránti elkötelezettségét 
fémjelzik, illetve az Óbudai Társaskör mindenkori 
vezetőségének és munkatársainak. Büszke vagyok, 
hogy két évtizede töretlen a siker, a helyszín pedig 
tényleg nagyszerű, tulajdonképpen még rádiófelvé-
teleket is tudunk itt készíteni. Sárközy Gergellyel 
kezdtük el, de aztán számos hazai és néhány kül-
földi művész is megfordult nálunk. Fontos nekem, 
hogy olyan kollégákat hívjak, akikben nemcsak 
művészileg, de emberileg is megbízom, és akikért 
teljes felelősséget tudok vállalni.

Október elsején, a Zene Világnapján került sor a 
jubileumi gálakoncertre. Mivel készültek?

Nagy öröm számomra, hogy a sorozatunk egy-egy 
koncertje olykor egybeesik egy nagy fesztivállal, hi-
szen volt már a Budapesti Tavaszi Fesztivál kerete-
in belül meghirdetett műsorunk, de részesei lehet-
tünk a CAFe Budapestnek is. Az idén megtisztelő, 
hogy az Óbudai Társaskörben a mi koncertünkkel 
köszönthettük a Zene Világnapját.  Hat előadót hív-

tam meg, és be kell vallanom, hogy a koncert az 
ünnepi alkalomra való tekintettel talán egy kissé 
terjedelmesebb volt a megszokottnál (nevet). Elfo-
gadták meghívásomat a nemzetközi koncertélet 
kiváló résztvevői, Pusztai Antal, Csáki András, 
Paulikovics Pál, Szilvágyi Sándor és Pavlovits 
Dávid, valamint a világhírű Katona Duó játékát 
is élvezhettük. A koncert házigazdájának felada-
tait természetesen most is én láttam el. Az ünnepi 
esemény elindított egy új évadot, amely további 
kerek évfordulókat tartalmaz, hiszen idén taní-
tok ötven éve, illetve ebben az évadban töltöm be 
a hetvenedik életévemet is.

UR MÁTÉ
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Vagy húsz év után, kapcsolgatás közben véletle-
nül botlottam bele valamikor a tavaszon Fábri Zol-
tán máig eleven klasszikusába, a Hannibál tanár 
úrba. S mivel saját jó szántamból tévét – a BL-fordu-
lóktól eltekintve – csak evés közben nézek, megállt 
a kezemben a pohár, s szélesvásznú örömömben 
dolgomat felejtve újra végignéztem az egészet. Az 
ismerős ámulat közepette, amely „Budapest Felli-
nijének” filmjeit nézve rendre megszállja a szeme-
met, egy új gondolatom is támadt. Vajon a remek-
mű és a mára kivétel nélkül eltávozott nagyszerű 
színészek játéka feletti gyönyörködés mellett nem 
volna-e érdemes afféle mozgóképes várostörténeti 
forrásként is néznünk a filmet? Nekünk, óbuda-
iaknak különösen, hiszen jórészt itt készült 1956 
nyarán. A kérdés általában is felteendő, hiszen vá-
rostörténeti szempontból is fontos kisebb-nagyobb 
részletek nem csupán a híradó-tudósításokban és a 
különféle dokumentumfilm-anyagokban akadnak 
bőséggel, de a magyar játékfilmográfia számos da-
rabja is bővelkedik bennük.

Csak ami Óbudát illeti, hirtelenében az Egy 
erkölcsös éjszaka (Makk Károly – 1975), a Régi 
idők focija (Sándor Pál – 1977), a Keménykalap és 
Krumpliorr (Bácskai Lauró István – 1978) vagy a 
Vakáció a halott utcában (Palásthy György – 1979) 
című filmekre gondolhatunk, amelyek a maguk 
módján mind azóta eltűnt időrétegek mozgóké-
pes tanúi. E filmek közül is kiemeli azonban Fábri 
Zoltán alkotását már említett régisége, hiszen a 
forgatás éve és hónapjai nem csupán azért váltak 

külön is érdekessé, mert közvetlenül megelőzték (s 
mondhatjuk: látomásos módon meg is előlegezték) 
a forradalmat, de azért is, mert egyben a panelkor-
szak előtti Óbuda utolsó várostörténeti pillanatait 
rögzítették. A forgatókönyv 1956 májusában került 
ki a Magyar Filmgyártó Vállalat nyomdájából, a 
forgatás maga pedig – ha a film vágására és a kü-
lönféle utómunkálatokra egy hónapot szánunk – a 
nyár hónapjaira esett, s szeptember közepe táján be 
kellett fejeződnie. Így lehetett, hiszen a film Uránia 
mozibeli bemutatója (melyen a Szabad Nép október 
18-i számának tudósítása szerint Nagy Imre is részt 
vett) október 17-re, szerda estére esett. Alig egy 
héttel előzte meg tehát a forradalom kirobbanását, 
s – ami már kevésbé ismeretes – egy nappal követte 
csupán a születésem napját – hogy is ne érdeklőd-
nék iránta dobogóbb szívvel? Ez ideig pedig, sőt 
egészen a hatvanas évek közepéig különféle bon-
tások ugyan voltak már Óbudán, ám panelház egy 
sem épült még.

A digitális korszak előtti idők képi forrásai is-
meretesen három csoportba oszthatók. Fotókat és 
mozgókép-sorokat, továbbá rajzokat és festménye-
ket vizsgálhatunk, amelyek várostörténeti forrás-
értéke azonban – létrejöttük jobbára szépészeti in-
dítékánál fogva – mindig kétesebb az előbbiekénél. 
Ami Óbuda festészetét illeti, van mit néznünk, s az 
eddig rejtekező festmények nem egy darabja épp e 
lap hasábjain kapott nyilvánosságot. Nem tudom 
megítélni, gondolom csupán, hogy Óbuda utcáit 
többen és többet festették, mint sok más kerület 

kültereit, azt azonban állíthatom, hogy a kerület 
múltjának fotóanyaga szegényesnek mondható, 
kivált, ha a hatvanas évek előtti évszázad korsza-
kait nézzük. Igen megnő tehát a különféle mozgó-
kép-anyagok jelentősége.

A film fiktív történelmi tere egyértelműen Óbu-
da. Az első kockák az amfiteátrumtól indulnak, 
nemsokára pedig a szemünk elé vetül a középisko-
la felirata: Óbudai M. Kir. Gróf Babelsberg Bruno 
Főgymnasium. Ez az épület pedig nem csupán áll 
ma is a Raktár utcában, de mindig is oktatási in-
tézményként működött, s 1988 óta – sokak számára 
ismeretesen – az Alternatív Közgazdasági Gimná-
ziumnak (AKG) ad otthont. Örömmel vethetünk 
futó pillantást ugyancsak e kezdő képsorban a 
kerület talán legszebb, mára példásan felújított és 
élő funkciókkal ellátott XVIII. századi épületére, 
a gyönyörűséges Selyemgombolyítóra. A filmbeli 

történéssor belső idejének felvázolása már proble-
matikusabb. Midőn Nyul Béla, a gimnázium latin-
tanára dolgozatjavítás közben hosszan a Magyar 
Kir. Philológiai Közlöny „Újabb adalékok Hannibál 
élettörténetéhez” című írását elutasító levelét nézi, 
jól és hosszan olvasható a keltezés: 1931. május 20-
án, illetve az utána következő napokban, azaz a 
Horthy-korszak kellős közepén vagyunk. A gimná-
zium neve a kortársak, mármint a film lehetséges 
nézőinek nagy többsége számára ettől függetlenül 
is könnyen megfejthető utalás volt: nyomban gróf 
Klebelsberg Kunó, a Bethlen-korszak vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterének neve és személye vetült 
eléjük. Ne akadjunk fenn az apró időzökkenőn, 
hogy tudniillik gróf Klebelsberg Kunó minisztersé-
ge a Bethlen-kormány bukásával, 1931. augusztus 
24-én szűnt meg, a halála pedig jó egy évvel azu-
tán, 1932. október 12-én következett be, s így még 

A még a húszas években forgalomba áll ítot t 72-es villamos, amelyre az amfiteátrum Árpád g imnázium felől i oldalán a f ilm egyik emlékezetes 

jelenetében Hannibál tanár úr fölszáll, a korszak során valóban it t, a Fő tér – Vörösvári út – Bécsi út – Zs igmond k irály útja – Margit h íd budai 

h ídfő útvonalon közlekedet t.                  forrás: fortepan.hu
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élő emberként, ráadásul gyakorló miniszterként 
semmiképp nem lehetett semmilyen oktatási intéz-
mény névadója. Szemet szúrhat az is, hogy a film-
ben kulcsszerepet játszó aquincumi katonai amfite-
átrum 1931-ben még a Királyhegy mandula alakú 
háztömbje alatt várta modern kori feltámadása 
évét, amely csak 1941-ben érkezett el. Amint arról 
az ásatást vezető régész beszámolt (ifj. dr. Gerő 
László: Az Óbuda-Királyhegyen feltárt római kato-
nai amfiteátrum helyreállítása. Budapest, 1941, 9 p. 
= Klny. Technika, 1941/8.), a bontások és az 1935-
ben megkezdett feltárások nyomán ekkorra váltak 
ugyanis láthatóvá az amfiteátrum „visszaépített”, 
mai alakban is ismert romjai. Mindezeken, ismét-
lem, nem érdemes fennakadnunk. Egyrészt azért, 
mert a történeti hitelesség kérdése egy játékfilm 

esetében hajlékonyabb mérce alá esik, mint egy do-
kumentumfilmben, másrészt és főként azért, mert 
a harmincas évek Budapestje városépítészeti, inf-
rastrukturális és társadalomtörténeti tekintetben 
szorosabb rokonságban állt a hatvanas évek eleji 
város állapotaival, mint a panelkorszak és a vele 
párhuzamosan kibomló új társadalom- és város-
történeti korszak viszonyaival. A Hannibál tanár 
úr tekercsei pedig – igaz, a második világháború és 
az államosítások okozta lepusztulás és városképi 
elszegényedés nagyon is látható nyomaival – még 
mindenestől azt az előző várost rögzítették.

Föltehetjük hát a kérdést: vajon mennyit és mit 
látunk 1956 nyarának Óbudájából a Hannibál tanár 
úr kül- és beltéri kockáin. A forgatókönyv, szűksza-
vúan ugyan, de sorra veszi a forgatási helyszíneket. 

Némi csalódás már itt ér bennünket, azt látjuk 
ugyanis, hogy az óbudai utcák és épületek mellett 
több más kerületbe eső utcarész is megjelenik, rá-
adásul óbudai helyszínként. Nyul Béla belső udva-
ros háza – ahogyan a forgatókönyv írja, a „Nyul 
udvar” – forgatási helyszíne például a vízivárosi 
Fő utca 18-as szám alá esett, ma óriás irodaház áll 
a helyén. Mindössze a „Nyulék előtt” címet vise-
lő jelenet helyszínét adta a Zichy utca 2-es számú 
épület. Az „Óbudai mozi előtt” játszódó jelenetsort 
a zuglói Angol utcában forgatták, az „Iskola-ud-
var” kockáit pedig Újpesten, a Dózsa György út 
26. alatt. Az „Iskola-folyosó” jelenetet a Rippl Ró-
nai utca 26. számú épületében vették fel, a „Nyul 
lakás”, a „Tan- és zeneterem”, valamint a „Tanári 
szoba” felvételi helyszíneiről pedig nem tudósít a 
forgatókönyv. A film belső történetében sem óbu-
dai helyszín Muray méltóságos úr vállalata, a Titán 
előtere, melyet a forgatókönyv a Felszabadulás (jó 
ideje ismét: Ferenciek) terére visz, ám valójában a 
Horváth Mihály tér ma is jól felismerhető pontján, a 
valahai József városi telefonközpont előtt forgatták. 
Továbbá és értelemszerűen ott a „Hullámfürdő” je-
lenet, amelyet a Gellértben és a Moulin Rouge-be-
tét, amelyet a mulató részben visszaépített eredeti 
terében, a Nagymező utca 17. alatt vettek fel.

A film további kültéri felvételei már mind Óbu-
dán készültek, ám az említett helyszínek mellett 
ez mindössze a Perc és a Mókus utcát, valamint a 
Fő teret és főként a Miklós teret jelentette. A forga-
tókönyv tervezett helyszínekről írhatott csupán, 
amelyek a forgatás során egy-egy ponton azután 
módosultak. Ilyen eset volt az első világháborús, 
Pomázról érkező vak hadifogolymenet – a magyar 
filmtörténet számomra egyik legerősebb képsora 
–, mellyel a hajnali Perc utcában fut össze az éjsza-
kai kényszer-dorbézolásból gyalog haza józanodó 
Nyul Béla, hogy azután együtt forduljanak be a 
Mókus utcába, melyet a forgatókönyv nem említ. 
Azon kisszámú forgatási helyzetek egyike volt ez, 
melyet a korabeli sajtó is megglosszázott. Így ír Ti-
tok Óbudán című keretes szösszenetében F. Zs. az 
Esti Budapest 1956. augusztus 16-i számában: „A III. 
kerületi pártházba siető látogató érkezett. Kifullad-
va nyitott be az egyik, számára ismerős munkatárs 
szobájába. Látszott, hogy nemcsak a lépcsőmászás-
tól, hanem az izgalomtól is liheg. – Elvtársnő – kö-

zölte suttogóra fogott hangon. – A Mókus utca tele 
van titokzatos feliratokkal. „Vesszen Nyul Béla!” Ez 
van a házakra írva, méghozzá sokhelyt olyan ma-
gasan, hogy azt csak létrán állva mázolhatták oda. 
De hogyan? Mikor? És miért? Ki ez a Nyul Béla?”

Az elvtársnő hiába gondolkodott, ő sem tudta 
megfejteni a titkot. Már volt, aki a tanácsot, a tűz-
oltókat akarta értesíteni. Végül is kiderült, hogy 
– pestiesen mondva – mese az egész. Filmmese. 
A „Hannibál tanár úr” című film felvételeit ké-
szítik Óbudán, s a filmesek festették tele a Mókus 
utcát a „titokzatos” feliratokkal.” Az Esti Buda-
pest (a Kádár kori Esti Hírlap elődje) tíz nappal 
korábbi számában még felvételt is közölt a Hor-
váth Mihály téri forgatásról, melyen a TITÁN 
nagyvállalat bejáratának utcafrontján a korhű 
AMERICAN buffet AUTOMAT cégtábla alatt és 
a megrökönyödve bámészkodó járókelők előtt 
egy Horthy és egy Rákosi kori rendőr csevegnek 
kedélyesen egymással. (E helyt köszönöm meg a 
Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára és Fo-
tótára, valamint az OSZK Színháztörténeti Tára és 
Fotótára munkatársainak a cikk írásához nyújtott 
készséges segítséget.) Sajnálatomra több olyan 
híradással nem találkoztam, amely a forgatás vá-
rostörténetileg is hasznosítható részleteiről adott 
volna számot.

Mivel történészként a hazai kávés nyilvánosság 
múltjával foglalkozom, különösen becsesek szá-
momra a film külső és belső kávéházas jelenetei, 
melyek egyben az itt felvetett kérdések szemszögé-
ből is igen gyümölcsözőek, hiszen a felvételek a for-
gatókönyv szerint – a hentes- és a trafikjelenetekkel 
együtt – a mára mindenestől eltűnt Miklós téren 
készültek. E tér neve az idősebbek számára még 
mondhat valamit, hiszen (igaz, hivatalos elnevezés 
híján) a köznyelv a hatvanas és a hetvenes években 
így nevezte azt a buszvégállomást, amely a mai 
Szentendrei út jobb oldali térszéledése volt csupán 
a Flórián tér és a Raktár utca közt hosszan elnyúlva, 
félúton. Az eredeti, nagyjából négyzet-, majd a kü-
lönféle bontások következtében mind szabálytala-
nabb alakúvá váló Miklós tér azonban nem ott, ha-
nem az említett iskolaépület és a Selyemgombolyító 
mögötti területen feküdt. E tér 1956 nyári, a korabe-
linek szándékolt üzletportálokkal és belsőkkel stili-
zált arcát mutatják a film kávéház előtti és környéki 

„Az egész épület kuplerájnak volt berendezve – írja az 1782-re elkészült Selyemgombolyítóról 2015. március 3- i bejegyzésében Duffek T ivadar, 

belsőépítész, az 1975-ben forgatot t Egy erkölcsös éjszaka című f ilm díszlet tervezője (www.ilyenisvolt.hu) 

             forrás: fortepan.hu
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jelenetei. A forgatókönyv „Kiépített belső”-ként jelöli 
a kávéházat, amin nem csodálkozhatunk, több okból 
sem. Először is hét évvel vagyunk az államosítások 
után, amelyek meghagytak ugyan egy-egy eredeti 
lény(eg)éből mindenestől kifordított kávéházat, ám 
Óbudán eddigi tudtommal egy sem maradt belőlük. 
Fiktív a név is: Hajdani artistanőhöz nevű kávéház 
sosem létezett Budapesten. Túl jó állapotuk okán 
újonnan készítettnek tűnnek az utcafront reklám-
táblái is, a beltéri jelenetek pedig szinte bizonyossá 
teszik, hogy a forgatás céljaira berendezett helyről 
van szó, amelyben egyébként nem folyik semmilyen 
egyidejű vendéglátó tevékenység. A Hajdani artista-
nőhöz az utcafront többször is jól látható cégtábláin 
Kávéház – Étteremnek nevezi magát, ami rendben 
volna, hisz a café-restaurant, vagyis a teljes meleg-
konyhai szolgáltatást is nyújtó kávéház intézménye 

az 1910-es évek elejétől fogva igen elterjedt Budapes-
ten. Ez esetben azonban a forgatás során valakinek 
ügyelnie kellett volna, hogy az asztalokon valamifé-
le nyoma legyen (vagy legalább: maradjon) az ételfo-
gyasztásnak, odabent a pultnál pedig a melegkony-
hai tevékenység tárgyainak is. Ez nem történt meg, 
hacsak nem soroljuk ide Wilhelm hitoktató (Szendrő 
József) és Vidrozsil tornatanár (Somogyvári Rudolf) 
urak korsó söreit, amelyek hagyományos kávéház-
ban csak palackozott formában voltak felszolgál-
hatóak. A Bor – Sör – Pálinka reklámtábla sem volt 
látható kávéházon, s az étterem-kávéházak falán is 
csak kivételképp. A képsorok alapos összevetése a 
térről rendelkezésre álló térképrészletekkel, vala-
mint a film Inkey Tibor által készített standfotó-
inak egyike – a kávéház belsejéből kifelé tekintő 
felvételen jól látni a Selyemgombolyító jellegzetes 

födémívének egy darabját – kétségtelenné teszik, 
hogy a kávéházat a Miklós tér 4-es számú házban 
és az előtte húzódó járdaszakaszon alakították ki. 
Jóllehet nem egy ipartörténeti címtár áll a rendelke-
zésünkre az államosítások előtti időkből, a ház nem 
szerepel bennük, ez ideig így nem sikerült megálla-
pítanom, mi és kié volt a hely a háború előtt, miként 
a további sorsáról sem tudtam kideríteni semmit. 
(Vajon akad-e még köztünk élő ember, aki legalább 
az ötvenes évekbeli állapotokra emlékezne, vagy 
vannak-e esetleg bárkinek felvételei a térről? Ha 
igen, kérjük, jelentkezzen a szerkesztőségben!)

Mindezek ellenére is több érv szól amellett, 
hogy a kávéházas jelenetek művészi érvényességén 
túl a képsorokban a vendéglátás-történeti hitelesség 
jelenlétét is megállapítsuk. Először is Óbudán 

vagyunk, ahol a vendéglátás hagyományosabb 
intézményei, a borozók, a kisvendéglők és a sörözők 
a valóságban is valamelyest a maguk képére 
idomították a kávéházat. Kétségtelen emellett – s ez 
nagyban emeli a jelenetek történeti értékét –, hogy 
olyan térben vagyunk, amely ugyan valószínűleg 
nem volt soha kávéház vagy kávémérés, ám 
amely az államosításokat megelőzően valamilyen 
kiépített vendégtér vagy üzlethelyiség volt. Erről 
tanúskodik a pult és lambéria, amelyek a hatvanas 
évek elejéig sok eredeti funkciójától megfosztott 
térben megmaradtak, s csak azután szedték szét 
őket. Múlt századfordulós beépítésről árulkodik 
ráadásul a pillanatra megvillanó szecessziós 
„Nők” felirat a mellékhelyiség ajtaján, s az első 
emeleti lépcsőkorlát ugyancsak szecessziós 

A f ilm korhűen megépítet t kávéház belsője. A telefonnál a hírlapíró szerepében Kálmán György, a pult mögöt t kacér Lolaként Apor Noémi, olda-

lán egyik szeretője, a fasiszta tornatanárt, V idrozsilt alakító Somogyvári Rudolf áll, a pulton pedig ama nevezetes „auvárter”.

Fotó: Inkey T ibor – Magyar Nemzet i F ilmarchívum Fotótára

A Hajdani art istanőhöz kávéház népes teraszán láthatólag háború előt t iek a díszes vonalvezetésű, vasvázas székek. A jórészt német szárma-

zású parasztpolgárok és részben német nyelvű zsidók által benépesítet t Óbudán hiteles a Pesten 1931-ben már elképzelhetetlen KAFFEEHAUS 

felirat is, amely a bill iárdot hirdető dákók és golyók reklámképének része az ablakon.

Fotó: Inkey T ibor – Magyar Nemzet i F ilmarchívum Fotótára
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faragványmintája. Hiteles az egyetlen biliárdasztal 
is, egy 1923-as rendelet ugyanis a kávéházak esetében 
egyre szállította le a korábban évtizedekig fennálló 
két biliárdasztal tartásának kötelmét. Eredetiek a 
kávéspoharak, az alpakka cukor- és hamutartók, a 
kávés tálcák, s ugyanígy a szivarok és a füst. Külön 
örömöt okozott a pult szélén álló hármas osztatú 
tálcaállvány, melyet a hazai pincérség – Szűcs Andor, 
idén kilencvenegy éves pincér barátom közlése 
szerint – a német elnevezést kissé domesztikáló 
módon „auvárter”-ként emlegetett. (Ld. Aufwärter 
– Kellner, Diener, Servante – tárgy-megnevezésként 
bizonyára a szobainas mintájára.) Valaha számos 
kisebb-nagyobb vendégtér pultján állt egy ilyen 
darab, mára teljesen eltűnt Budapestről, magam még 
régiségkereskedésben sem találkoztam vele sosem. 
A tálcák itt láthatólag tálszerű öntvények, melyekben 
süteményt tartanak, ám a tárgy későbbi, letisztultabb 
art deco változatának üvegtálca felületein már 
jobbára kávéspoharak és alpakka cukortartók 
sorakoztak. (Használatban csupán egyetlen darabról 
tudok, a bécsi Am Heumarkt kávéház pultján áll, 
a hely csak hétköznap tart nyitva.) Mindenestől 
hiteles végül a színészek vendég-viselkedése, nem 
csoda, hisz szinte mindannyian a kávéházban és 
(ami a nőket illeti) az első budapesti eszpresszókban 
nőttek fel a háború előtt. Itt említem meg a szintén 
dokumentum értékű Moulin Rouge-jelenetsort, 
s abban is a harmincas évektől kibontakozó 
dizőzkultúra egyik kései, csodás képviselője, 
Fazekas Nicolette nagyszerű énekét:

„Kis madár dalolt az ágon,
Mikor felém repült a párom…
Tarka lepkém, tarka lepkém,
Az nem lehet, hogy nem szeretsz…”

Nagyjából ennyi mindent ad nekünk Szabó 
Ernő, Greguss Zoltán, Kiss Manyi és mind a töb-
biek nagyszerű játékán túl ez az „óbudai” film, az 
emberi méltóság és az európai kultúra XX. századi 
alászállásának e nagy erejű művészi tanúságtétele. 
S most, életemben tán hatodszor a film végére érve 
magam sem tudom, mitől vagyok boldog, amint 
nézem, hogy amfiteátrumunk sokat látott köveinek 
tövén puha ívekben Hannibál tanár úr meggyötört 
testére borul Az Est.

Katonai amfiteátrumunk másfél ezer éves álmából ébred-

ve ismét valahai szerepére talált, a film készítői keresve 

sem lelhettek volna jobb helyszínre. Arénája nem csupán 

az ókori halálkéj kiélésének terepe volt, íme hű tégelye a 

modern kori ember megválthatatlan áldozatiságának is…

Fotó: Inkey Tibor 

Magyar Nemzeti Filmarchívum Fotótára
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Fotó: Szász Marcell

h a l l g a s s !

T ö b b s z ö r  i s  m e g f o r d u l t  v e l e m  a  v i l á g

A  m i  é l e t ü n k  a  z e n é t ő l  f ü g g ,  h i s z e n  a  z e n e k a r  a k k o r  é l ,  a m i k o r  j á t s z u n k

Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Budapesti Vonósok Kamarazenekar, amelynek tiszteletére egy új, jubileu-
mi lemezzel jelentkezett az együttes. A kezdetekről, az elmúlt évtizedekről és az óbudai kötődésről a zenekar művészeti 
vezetőjével, a Kossuth- és kétszeres Liszt Ferenc-díjas gordonkaművésszel, Botvay Károllyal beszélgettünk.

Hogyan emlékszik vissza a Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar megalapításának időszakára?

Az együttes egy öntevékeny csoport kezdeménye-
zésére jött létre. A Zeneakadémia befejezése előtt 
álló fiatalok egymást segítették a diplomakoncert-
jeiken, a hangversenyek repertoárjának megfelelő-
en különböző formációkat alakítottak, s így alkalmi 
koncerteket adtak, amelyből később kezdett kiala-
kulni a tulajdonképpeni együttes. Én ekkor már 
az Erkel Színházban játszottam szólócsellistaként, 
amikor is egyik este bejöttek hozzám a növendékek 
koncert után, és előadták egy zenekar megalapítá-
sának ötletét. Egy olyan vonószenekart képzeltek 
el, amely kamarafor-
mációként, karmester 
nélkül működik.

Hogyan fogadta a kez-
deményezést?

1977-et írtunk, amikor 
is hirtelen nagyot for-
dult velem a világ, és 
azt kell mondanom, 
hogy nem feltétlenül jó irányba. 1957 óta voltam 
a Bartók Vonósnégyes tagja, amivel éppen egy si-
keres nyugat-európai turnéról érkeztünk haza, és 
már adtuk is volna a következő koncertünket a 
Zeneakadémián az éppen aktuális Mozart-soro-
zatban, de mialatt külföldön tartózkodtunk, sok 
miden megváltozott. Arra lettem figyelmes, hogy 
a koncertet hirdető plakátokon a saját posztomon 
nem az én nevem áll, amiről eleinte azt gondoltam, 
tévedés, de rá kellett jönnöm, hogy ez a valóság. 
Hamarosan megszűnt az állásom az Országos Fil-
harmóniában is, törölték a Magyar Televízió Archí-
vumából a szólófelvételeimet, vissza kellett adnom 
az állami hangszeremet, és azt az úgynevezett 
barna útlevelet, amely külföldi munkavállalásra is 
jogosított. A valódi indokokat a mai napig homály 
fedi, de azt kell mondanom, hogy a legszomorúbb 
élmény az emberi kapcsolatok megromlása volt, hi-
szen a tényekhez hozzátartozik, hogy nem az egész 
vonósnégyes cserélődött le. Nagyon sajnáltam a 
hangszeremet is, hiszen ez a munkaeszközöm, és 
korábban magam választhattam ki. Több világhírű 

hangszerész cég jött el az Operaházba, kiállították 
mesterhangszereiket a színpadra, és én magam 
dönthettem el, hogy melyiken szeretnék játszani. 
Egyedülálló élmény volt.

Nem adta fel, hiszen ekkor jött a hallgatók meg-
keresése.

Igen, a sors úgy hozta, hogy engem találtak meg 
az ötlettel, ami azért is szívet melengető, hiszen 
egy vonószenekar művészeti vezetésére általában 
egy hegedűst, illetőleg egy koncertmestert kérnek 
fel. A fiatalok azt szerették volna, ha az alkalman-
kénti koncertjeiknek valamiféle keretet adunk, így 

elkezdtük a közös mun-
kát, és néhány évvel 
később, 1982-ben már 
a Belgrádi Nemzetközi 
Kamarazenei Verseny 
élvonalában végeztünk 
neves, elismert nyu-
gat-európai zenekarok 
oldalán. A siker meg-
nyitotta előttünk a kül-
földi turnék lehetőségét.

Egészen 80 éves koráig játszott a zenekarban, az 
utóbbi években pedig kívülről figyeli a műkö-
dést. Minden célt sikerült elérni, amit évtizedek-
kel ezelőtt kitűztek?

Idén 40 éve, hogy megalakult a Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar, és nagyon remélem, hogy még 
nagyon sokáig fog működni, hiszen mi a kezde-
tektől fogva hosszú távra terveztük. A tagok ter-
mészetesen cserélődnek, hiszen az első generáció 
most közelít a nyugdíj felé, de úgy gondolom, hogy 
a folyamatos fejlődés mellett meg tudtuk őrizni a 
magunk elé kitűzött legmagasabb művészi színvo-
nalat, minden, a létezést veszélyeztető körülmény 
ellenére. Fontos tudni, hogy az együttesben senki 
nem rendelkezik státusszal, csak projektek van-
nak, vagyis meglehetősen nehéz a zenészeknek 
tervezni az ebből a munkából érkező anyagiakat. 
Ha már az eredményekről kérdez, nagy szívfáj-
dalmam, hogy a négy évtizedes kimagasló zenei 
tevékenység ellenére nem tudtunk legalább olyan 

Én különösen kedvelem a Társaskör 
kerthelyiségét is, ahol nyáron igazán 

kellemes hangulatú koncerteknek 
lehet tanúja a közönség, és nem mel-
lesleg, meglepő módon az akusztikai 

adottságok is kiválóak.
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kondíciókat elérni, amelyek biztonságossá és ter-
vezhetővé tették volna a zenekar jövőjét, vagy akár 
egy életpálya modellt tudtak volna felmutatni. Azt 
kell mondanom, hogy csak a zene szeretete, az al-
kotás létrejöttének izgalma és szenvedése tartotta 
és tartja a mai napig össze a Budapesti Vonósokat, 
ami, ha nem szerencse, akkor az egyik legnagyobb 
eredmény, amire érdemes büszkének lennünk. A 
mi életünk a zenétől függ, hiszen a zenekar akkor 
él, amikor játszunk. Akkor nyugodnék meg, ha a 
folyamatosan fennálló létbizonytalanság valame-
lyest idővel megváltozhatna, kiegyensúlyozottan 
tervezhetnék hosszú távra, és nem kellene koncert-
ről koncertre gondolkodnunk.

Az együttesnek gyakorlatilag a kezdetektől Óbu-
da ad otthont. Ebben is szerencséjük volt?

Eleinte nagyon sokat próbáltunk a Zeneakadémia 
falai között. Amikor én diákkoromban először be-
lépem oda, még láthattam Dohányit – Bartók ekkor 
sajnos már külföldön volt –, illetve Kodályt, akihez 
népzene órára jártam. Az egyik legnagyobb meg-
tiszteltetés volt, hogy a Bartók Vonósnégyessel egy 
amerikai turné előtt elmehettünk hozzá a Körön-
dön lévő lakására, és eljátszhattuk neki a kvartett-
jét, majd az ő áldásával vihettük a tengerentúli be-
mutatóra. Eleinte tehát nagyszerű helyszín volt ez 
a zenekar számára is, de idővel megismerkedtünk 
Merényi Judittal, a Zichy-kastély akkori igazgatójá-
val, aki lehetővé tette, hogy ott próbáljunk. Később 
együtt kerülhettünk át a felújított Óbudai Társas-
körbe, amit mind a mai napig az otthonunknak 
tekintünk a jelenlegi vezető, Harsányi Mária jóvol-
tából. Én különösen kedvelem a Társaskör kerthe-
lyiségét is, ahol nyáron igazán kellemes hangulatú 
koncerteknek lehet tanúja a közönség, és nem mel-
lesleg, meglepő módon az akusztikai adottságok is 
kiválóak.

Említette, hogy a hosszú távú anyagi kondíciók a 
mai napig megoldatlanok. Voltak nehezebb idő-
szakok?

Nagyon büszke vagyok rá, hogy ha voltak is ne-
héz és csendesebb időszakaink, de immár negyven 
éve a magyar zenei élet szerves és a közönség, va-

lamint a szakma által megbecsült része vagyunk. 
Amikor éppen a teljes zenekarnak nincs koncertje, 
akkor kisebb csoportokban kamarazenei koncer-
teket adunk, ami az éltető eleme és személyes be-
mutatkozási lehetősége tagjainknak. Az Óbudai 
Társaskör mellett egyébként nagy hálával tarto-
zunk a Molnár C. Pál Galériának is, hiszen ezen a 
helyszínen is rendszeresen találkozhat a közönség 
az együttessel.

Milyen műveket válogattak a zenekar tavasszal 
megjelent jubileumi hanglemezére?

Fontos elmondani, hogy a válogatás CD úgy repre-
zentál minket, hogy nem a korábbi felvételeinkből 
állítottunk össze egy lemezt, hanem nagyjából egy 
évvel ezelőtt beköltöztünk a BMC stúdiójába, hogy 
friss és átfogó anyagot készítsünk a zenekar mun-
kájának elmúlt időszakáról. Mindjárt egy Michael 
Haydn Notturnóval nyitjuk a felvételt, aki egy iga-
zán nagyszerű komponista volt, és kevesen tudják 
róla, hogy egy ideig szerves része volt a nagyváradi 
zenei életnek. Játszunk Grieg-kompozíciót, a ma-
gyar kortársak közül pedig Orbán György művét, 
valamint lemezre vettük Bartók Divertimentóját, 
ami, ha lehet mondani, a legjobban fémjelezi az 
együttes munkáját, hiszen szinte minden külföl-
di szereplésünk alkalmával el kellett játszanunk a 
meghívó fél kérésére.

Mi az, ami mostanában foglalkoztatja?

Már említettük, hogy néhány éve kissé távolabbról, 
a pódium széléről figyelem a Budapesti Vonósok 
mindennapi munkáját, hiszen úgy döntöttem, hogy 
át kell adnom a helyet fiataloknak, de a hangszert 
nem tettem le. Professor Emeritusként tanítok a Ze-
neakadémián, és az alapítástól fogva részt veszek 
a Tatai Nemzetközi Zenei Mesterkurzuson, amit 
egykori zeneakadémiai évfolyamtársam, Schiffer 
Ervin brácsaművész alapított, és ma már az ő ne-
vét viseli. A főként külföldi fiatal hegedűsök, brá-
csások, csellisták és zongoristák azért érkeznek ide, 
hogy egyéni, illetve csoportos kamarazenei felada-
tokban vegyenek részt, és azokat a zárókoncertek 
alkalmával bemutassák. A csellisták közül legin-
kább a magyar fiatalokat szoktam Tatára invitálni, 

de igazán jó érzés, hogy például percekkel az idei 
gálaműsor után a világ különböző részeiből kap-
tunk elismerő szavakat azoktól a szülőktől, akik 
az internet segítségével élőben követhették a kon-
certet. Mondhatom, hogy az évente Tatán eltöltött 
időszak a nyaralásom egy része.

Húsz évig volt a Bartók Vonósnégyes tagja vál-
tozatlan felállás mellett, szintén két évtizeden át 
működött az Új Budapest Vonósnégyes muzsiku-
saként, valamint több évtizedes operaházi mun-
kája mellett két év múlva lesz negyven éve, hogy 
tanárként lépte át a Zeneakadémia kapuit. Mi a 
legemlékezetesebb élménye?

Nagyon sok olyan emlékem van itthon és a nagyvi-
lágban, amit szinte azonnal az első helyre tudnék 
tenni, de most, hogy itt a Zeneakadémia közelében 
beszélgetünk, és éppen rálátok Solti György szob-
rára, a vele való első találkozásunk jut eszembe. 

Amikor felkerültem Budapestre, ő már messze járt, 
így soha nem gondoltam, hogy valaha személyesen 
is köszönthetem, de egy alkalommal, amikor az 
Egyesült Államokból repültünk Svájcba a vonósné-
gyessel egy kétemeletes Jumbo Jeten, odajött hoz-
zám a légiutas-kísérő, és azt mondta, tudja, hogy 
magyarok vagyunk, és van számunkra egy meg-
lepetése. Nem tudtam mire vélni, mindenesetre a 
szomszédos ülésen volt a csellóm, amiből kilógott 
a névjegyem. Néhány perc múlva visszajött, és kö-
zölte, hogy Solti György vár minket az emeleten. 
Felmentünk, megismerkedtünk, és a lehető legjobb 
hangulatban végigbeszélgettük az egész utat. So-
sem felejtem el.

UR MÁTÉ

(A 40 éves jubileumát ünneplő Budapesti Vonósok novem-
ber 26-án ad ünnepi koncertet az Óbudai Társaskörben.)

Koncert a Társaskör kertjében .    Fotó: venczel zsolt
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Fotók: r iskó Gáspár

A  K á r o l y i - p a l o t á t ó l  a  Z i c h y - k a s t é l y i g

B e s z é l g e t é s  P r ö h l e  G e r g e l ly e l

Pröhle Gergely január elseje óta a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója. Az óbudai Kassák Múzeum különösen 
kedves számára, hiszen ez a gyűjtemény is a PIM fennhatósága alá tartozik. A Károlyi-palotában családról, reformáció-
ról, zenéről beszélgettünk és arról, milyen lehetőségeket lát a múzeumban és a filiálék integrációjában. 

Ahogy belépünk a főigazgatói irodába, és körül-
nézünk, vendéglátónk érdeklődő tekintetünket 
követve bemutatja, hogy miket láthatunk:

Babits Mihály iratszekrénye, rajta egy naiv 
szobrász Petőfi-alakjával. Heltai Jenő íróasztala, 
Ambrus Zoltán ülőgarnitúrája. A hosszú tár-
gyalóasztal melletti falon egy festményen Jókai 
tarokkozik, mellette Podmaniczky báró – akit 
Krúdy „Budapest vőlegényének” nevezett –, a fő-
polgármester, mögötte a fiatal Mikszáth szivaro-
zik, a szemben lévő falon pedig az öreg Mikszáth 
Benczúr Gyula festményéről figyeli fiatalkori 
önmagát. Mindig igyekszem emlékeztetni ma-
gunkat, hogy Mikszáth bármikor írhatna rólunk 
egy vitriolos tárcát – hát ennek a felelősségnek a 
tudatában mondjunk bármit ebben a szobában. 
A kandalló fölött Csernus Tibor Három lektor 
című képe, amely ikonikus festmény: Réz Pált, 
Domokos Mátyást és Vajda Miklóst ábrázolja. 
Amikor Csernusnak 1951-ben kiállítása volt, Rá-
kosi üvöltve bekérette magához a festményt a 
lekókadt vörös tulipán miatt, hogy ez nem lehet 
más, csak valami antikommunista provokáció. 
A festményeken kívül ez a szőnyeg is igazi érde-
kesség, aminek ipartörténeti összefüggése is van. 
Aschner Lipóté, a Tungsram alapítójáé volt, egy 
XIX. századi antik iráni szőnyeg; különböző mi-
tológiai motívumok, hősök díszítik. Letétben van 
nálunk, különleges mintázata miatt orientalisták 
jönnek vizsgálgatni időről-időre.

Ez az épületrész, ahol a főigazgatói iroda van a 
Károlyi-palotában, annak idején milyen szerepet 
töltött be?

Andrássy Katinkának, Károlyi Mihály özvegyé-
nek lakosztálya volt a haláláig, ez a szoba volt a 
szalon, ahol most ülünk. Itt az épület végében a 
kommunista időkben is fenntartottak nekik egy 
lakást, pedig ez nem államosított ingatlan, 1928-
ban a Károlyi család eladta az államnak. 1933-ban 
került ide a Fővárosi Képtár. Érdekes hely, mert itt 
született Károlyi Mihály, az 1848-as szabadság-
harc leverése után pedig Haynau székhelye volt, 
itt tartóztatták le Batthyány Lajost is.

Akkor az ember ide minden nap egy szellemi pa-
noptikumba lép be, és az a feladata, hogy minél 
élőbbé varázsolja ezt a panoptikumot?

Panoptikumról semmiképp sem beszélnék, abban 
van valami nagyon mesterséges. Itt egy nagyszerű 
épület szerves fejlődésével van dolgunk, ami év-
századokon át beleszövődött a város és a történe-
lem szövetébe, immáron hatvan éve erős irodalom-
történeti hangsúllyal. A folyamatosság része az is, 
hogy mostanság a kortárs irodalom is otthon érez-
heti magát a falak között, mindenki, aki a Petőfi 
Sándor nevével fémjelzett irodalmi hagyományt a 
magáénak tekinti.

Az első Pröhle a XIX. század közepén vándorolt 
Magyarországra, és telepedett le. Lehet tudni az 
okot, amiért ide jött?

Igen. Amikor Németországban voltam nagykövet, 
mindenki azt hitte, hogy ezt csak romantikus túl-
zásból mondom, de az igazság valóban az, hogy 
szerelmi bánatában jött ide ükapám. A menyasszo-
nya balesetben meghalt, s elkeseredésében Berlintől 
egészen Rábapatyig lovagolt. Ott gazdatiszti állást 
kapott, s rögtön az első hétvégén elment a sárvári 
evangélikus templomba istentiszteletre, ahol meg-
ismerte későbbi feleségét, akitől öt gyermeke szüle-
tett. Az egyik közülük az én dédapám.

Kötelezi-e valamire az embert, ha evangélikus 
családba születik?

Sok mindenre kötelez, aztán az ember sokszor 
gyenge és gyarló. Mindennek van persze egy kul-
túr- és mentalitástörténeti összefüggése is, amit 
különösen a reformáció 500. évfordulójának évé-
ben érdemes megemlíteni. Anélkül, hogy ez nap 
mint nap megfogalmazódna, a lutheri tanítás, te-
hát a kegyelemben való bizonyosság, az Istennel 
való közvetlen kapcsolat, vagyis végső soron az 
evilági hatalmaktól való függetlenség lehetősége 
ad egyfajta autonómiát, önállóságot az embernek. 
Ez persze nyilván jóval több, mint családi hagyo-
mány, és mégis a családi kötelékek, a tradíció által 
élhető át a leginkább.
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A zene és a nyelvtanulás is ennek a hagyomány-
nak a része?

Igen. Azt szoktuk mondani, az evangélikusság 
Magyarországon egy különlegesen muzikális 
közeg, hiszen Kodály és Bartók országa, Johann 
Sebastian Bach egyháza együtt a zenei nevelésnek 
ideális terepet nyújt. De mivel a szüleim mindketten 
muzsikusok, természetes volt, hogy zenét is 
tanulunk. A húgom hegedült, és hegedül most 
is, a Nemzeti Filharmonikusoknál játszik. Volt 
otthon egy jó zongora, így aztán engem hatévesen 
zongorázni írattak be. A nyelveknél pedig elég 

kézenfekvő volt a német mint első idegen nyelv, egy 
rokon néninél kezdtem el tanulni hatéves koromban. 
Ez e két dolog természetes volt a családban.

Hogyan értékelték a szülei, hogy eltávolodik a 
klasszikus zenétől a jazz irányába?

A szüleim először hideglelést kaptak, de aztán 
megszokták a gondolatot. A József Attila Gimná-
ziumba jártam, és ott egy szalagavató bálon har-
madikos korunkban álltunk össze, többek között 
Rókusfalvy Pali barátommal, aki azóta műsorve-
zetőként és etyeki borászként is elhíresült, ő szer-

vezte ezt a bált. Volt egy tornatanárunk, 
akinél mindig egy furcsa tokot láttunk, 
amiről kiderült, hogy egy saját készítésű 
bendzsót rejt. Sajátos módon nemcsak 
az iskolából, hanem a kelenföldi evan-
gélikus gyülekezetből ismertük a Győri 
testvéreket, egyikük trombitált, mási-
kuk klarinétozott. Így állt össze a társa-
ság, és aztán én vettem észre a hirdetést 
a Magyar Nemzetben, ami járt a szüle-
imnek, hogy Ki mit tud?-ot hirdetnek. 
A következő zenekari próbára vittem a 
hírt, s akkor döntöttük el, hogy elindu-
lunk, amit a kubai utazás reménye csak 
nyomatékosított. Mentünk előre fordu-
lóról-fordulóra, aztán pont az érettségi 
bankettünk napjára esett a Ki mit tud? 
döntője. Elég vidám este volt...

A zenei érdeklődése továbbra is meg-
van?

Igen, nagy örömömre a gyerekeim 
is zenélnek. Én elég sok klasszikust 
hallgatok, játszom is olykor, a jazzt 
sem hagytam teljesen abba, amennyi-
re lehet, követem, hallgatom, és néha 
játszom is. Lelkes műkedvelő vagyok. 
Ötévente megünnepeljük a Stúdium 
Dixieland születésnapját, most is így 
lesz november 24-én.

Miért a dixieland? És meddig játszot-
tak rendszeresen?

Ez azért volt, mert a testnevelőtanár bendzsója 
és a fúvósok megadták az irányt a dixieland felé, 
ezekkel a hangszerekkel nem lehetett nagyon mást 
összerakni, mint egy tradicionális jazz együttest, 
ami aztán elment kicsit modernebb irányba is, de 
a Ki mit tud?-ot ezzel nyertük. S bár volt olykor 
változás a tagságban, közel 15 évig működött a ze-
nekar. Aztán egyszer csak eljött a pillanat, amikor 
a műkedvelő és a profi 
tagok időbeosztása, ér-
dekei már nem voltak 
összeegyeztethetőek. Én 
a Naumann Alapítvány-
nál dolgoztam, majd ál-
lami tisztviselő lettem, 
aztán jött a diplomáciai 
pályafutás.

Milyennek látni belül-
ről azt az intézményt, 
amelybe kívülről jövőként érkezett? Pályázatá-
ban a jubileumok köré építette mondanivalóját, 
többek között Kassák Lajos születésének 130. és 
halálának 50. évfordulójára. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum egy lenyűgöző intéz-
mény, ezt mindig is tudtam. A gyűjtemény már 
önmagában is csodálatra méltó, de a munkatár-
sak muzeológiai, irodalomtörténeti szaktudása 
az elmúlt években az ország egyik legkorszerűbb 
közgyűjteményévé tette. Nem véletlen, hogy a ki-
állítások számos elismerést kaptak. Ha az ember 
kívülről pályázik, bármennyire is követte évtize-
dek óta a múzeum munkáját, a munkába állás nap 
mint nap újdonságokat tartogat. A pályázatomban 
több szándékomról írtam, örülök, hogy ezek nem 
semmisültek meg a gyakorlatban, sőt! Ilyen pél-
dául a Kassák Lajos születésének 130., halálnak 
50. évfordulója alkalmából rendezett kiállításso-
rozat, ami október második felében nyílik. A PIM 
nagyon sokrétű intézmény, s ez a Kassák-kiállí-
tások kapcsán is nagy előnynek bizonyul, hiszen 
így tudjuk igazán, három különböző helyszínen 
bemutatni Kassák életművének sokszínűségét is. 
A Károlyi-palotáról, a Zichy-kastélyban működő 
Kassák Múzeumról és a Bajor Gizi villában műkö-
dő Színészmúzeumról beszélek, amelyeknek jobb 

integrációját nagyon fontos feladatnak tekintem. 
Belülről mindent másképp lát az ember, lehet, 
hogy máshova kerülnek a hangsúlyok, bizonyos 
dolgok kevésbé látványosan fognak előkerülni, 
mint ahogy én a pályázatomban írom. Nem vé-
letlen, hogy amint elnyertem a főigazgatói állást, 
nyilvánossá tettem a pályázatomat, mert nem sze-
rettem volna, ha bárki azt hiszi, hogy zsákbamacs-

kát árulok. És akkor még 
nem beszéltünk a Kazinczy 
Múzeumról Sátoraljaúj-
helyen, illetve a Kazinczy 
Emlékhelyről és a Magyar 
Nyelv Múzeumáról Szép-
halmon, vagy az épp a 
minap ötéves fennállását 
ünneplő Mesemúzeumról 
a Vízivárosban, amelyek 
szintén a Petőfi Irodalmi 
Múzeum szervezetének 

részei. Mindegyik varázslatos hely, és mindenütt 
rengeteg a kihasználatlan lehetőség és a tennivaló.

Hogyan illeszkedik e hálózatba a Kassák Múzeum?

Az óbudaiak pontosan tudhatják, hogy a lehető-
ségeket és a feladatokat emlegetve mire gondolok, 
hiszen bármily büszkék is lehetnek az egyre bővü-
lő múzeumi negyedükre, a Zichy-kastély állapota 
sajnos továbbra is lehangoló. Fontos lenne, hogy 
mielőbb megtaláljuk a birtokviszonyok rendezé-
sének módját, mert még e patinás, mégis mostoha 
körülmények között is a Kassák Múzeum az el-
múlt évek során az európai avantgárd kutatásának 
és bemutatásának egyik kiemelt európai helyszíne 
lett. Kassák Lajos hagyatéka a végrendelet nyomán 
a III. kerülethez kötődik; életműve nagyon össze-
tett, hiszen képzőművészként és költőként, teore-
tikusként és politikai írások szerzőjeként egyaránt 
ismert. A Zichy-kastély egy felkapott kulturális 
helyszín már így is, de ez a közeg nem a romkocs-
mák világa. Sasvári Edit, a Kassák Múzeum veze-
tője és munkatársai egészen különleges színt hoz-
nak a környék kulturális palettájára, ami méltó a 
meg- és elismerésre. Óbudán innen és túl minden-
ki büszke lehet erre.

A. Horváth András

csernus T ibor Három lektor című képe 

„A PIM nagyon sokrétű intéz-
mény, s ez a Kassák-kiállítások 
kapcsán is nagy előnynek bizo-
nyul, hiszen így tudjuk igazán, 

három különböző helyszínen 
bemutatni Kassák életművének 

sokszínűségét is.”
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A hétköznapi ember számára olyan érdektelen 
dolgokról is szoktak látszólag megszállott emberek 
vitát folytatni, ne adj’ Isten konferenciát rendezni, 
minthogy melyik nemzedéknek, vagy költői, írói 
csoportosulásnak kik voltak az előfutárai, vagy me-
lyik izmus hatott rájuk, és ők kiket fogadtak el pél-
daértékű mestereiknek. Az avantgárd nemzetközi 
mércével is kimagasló alakja, Kassák Lajos 1909-
ben, még fiatal költőként nemigen foglalkozott ilye-
nekkel, leginkább nőkön és azon járt az esze, hogy 
legyen mit ennie, vagy nagyjából ugyanezen célból 
valamiképp elhelyezze kezdeti verseit a lapokban. 
Voltak így előtte, illetve utána is mások, akik ha-
sonló módon – lényegében a semmiből – indultak, 
majd költők vagy írók lettek, akár híresek is, de csak 
keveseknek adatott meg, hogy a szegénységből és a 
csavargásból jőve irodalmi nemzedékké „nemesül-
jenek”, mint ahogy ma a beat-generáció költőit, íróit 
ismerjük. E nemzedék megjelenése előtt néhány 
évtizeddel Kassák hasonló utakat járt végig, ami 
később műveiben is megjelent, de a jelek szerint 
a megfelelő idő még nem jött el, ezért csendesebb 
fogadtatásra lelt, mint az 1940-es, ’50-es és ’60-as 
években érkezők esetében. Mire ez a beat-nemze-
dék a hatvanas években révbe ért, Kassák már idős 
volt, fizikai létét tekintve 1967-ben meghalt. Ennek 
éppen ötven éve.

Kassák Lajos 1909-ben elgyalogolt Párizsba, 
hogy egyfelől megtapasztalja a világot, másfelől 
pedig tanulni szeretett volna. Ha nem is a Sorbon-
ne-on, de az életből, vagy ha másképpen nem, lega-
lább észrevétlenül gazdagodni a lelkében. Huszon-

két éves volt, amikor Ausztrián, Németországon és 
Belgiumon át Franciaországba gyalogolt. Ezen az 
úton megismerte a nehéz sorba jutott, csavargó élet-
módba kényszerült, vagy azt választó társadalmi 
csoport életét, amihez neki otthonról már előtanul-
mányai voltak. Amiként korábban hasonló élmé-
nyekben volt része Jack Londonnak és Gorkijnak is.

Az utazásélményei, majd annak tapasztala-
taiból is leszűrt következtetései legélénkebben, 
egyben leginkább leülepedetten három művében 
jelennek meg. Közülük az egyik A ló meghal, a 
madarak kirepülnek című híressé vált költemé-
nye; a másik és legegyértelműbb az egyik önélet-
írása, az Egy ember élete című regény harmadik 
könyve, a Csavargások című rész; míg a harma-
dik egy tanulmánya az egykori csavargó írókról. 
E három fontos alkotás az, amely Kassák sokrétű 
életművében a fiatalkori csavargásokra a legplasz-
tikusabban utal vissza.

Leülepedés ide vagy oda, figyelemreméltó az a 
fáziskésés, az az időbeli eltolódás, a relatív hosszú 
idő, amely e művek megjelenését az átélt esemé-
nyektől elválasztja. Az 1909-ben tett nagy utazást 
követően a három említett mű legkorábbi darabja 
megjelenéséig, A ló meghal, a madarak kirepülnek 
nyomdába kerüléséig is több mint tíz év telt el, de 
a legegyértelműbb önéletrajzi regényrészlet még 
tovább érik, fejlődik – vagy felejtődik – addig, míg 
az élményből alkotás lesz, hiszen a Csavargók című 
fejezete a Nyugatban közölt folytatásokban is csak 
az 1920-as évek közepén lát napvilágot. A Csavar-
gók, alkotók című tanulmány pedig a húszas évek 
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kassák Lajos 1915-ben 
rónai Dénes felvételén.

Forrás: P im – kassák múzeum
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végén kelt újságcikkre reagálva születik, amely 
szerint állítólag Európa csavargói kongresszust 
tartottak, ám az is elképzelhető, hogy ez a nagy-
szabású összejövetel csupán Kassák fejében jött 
létre, esetleg azért, hogy ismét megszólalhasson e 
témában. E fáziskésés oka sokrétű lehetett. A köl-
tői elismerésért folytatott harc, a folyóiratszerve-
zés lekötöttsége, a politikai szerep és a vele járó 
vitái, majd az emigrációs évek mind-mind hozzá-

járulhattak a téma „pihentetéséhez”, de akár még 
magának Kassáknak és környezetének is érnie 
kellett az ilyen téma kibontásához. Nyilván tudta 
Kassák is, hogy a költő élményekből alkot, a sze-
relem mellett pedig a leggyakrabban valamilyen 
nyomorúságból vagy egyéb szenvedésből építke-
zik, a fiatalkori csavargások mélységéhez, az ilyen 
fajta nehézségek élményéhez több mint tíz évig 
mégsem nyúlt vissza.
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A ló meghal, a madarak kirepülnek című köl-
teményére nem is lehetne Kassák és a csavargások 
témaköre nélkül tekinteni, mert egyértelműen 
benne van az utazás élménye már a kezdeti vers-
sorokban, hiszen mikor máskor, s ki más mond-
hatná a búcsúsorokat, miszerint „… elmész Kasi-
kám, és én kiszáradok a pódiumokon s nádler úr 
mázolmányaiban…”, mint Simon Jolán, akinek az 
útról, majd Párizsból is a mellé írt használati uta-
sításokkal küldözgette haza verseit Kassák, hogy 
miként igyekezzen a budapesti lapokba elhelyezni 
a verseket a távoli szerető kedves. Az út kiábrán-
dulásainak és nagyszerű pillanatainak hullám-
zásáról, vagy ahogy Kassák mondja: „… a görbe 
vonalak ho zsup ho zsup…”, valamint a költővé 
válás folyamatáról is hírt adó több száz soros köl-
temény mint egy epikába öntött líra adja vissza az 
út viszontagságait és örömeit, olyanformán, mint 
ahogy néhány évtizeddel később a beat-nemzedék 
írói és költői szintén megtették ugyanezt.

A ló meghal, a madarak kirepülnek látomá-
sai, képei erősen emlékeztetnek Ginsberg Üvölté-
sének évtizedekkel későbbi motívumaira. Igazá-
ból persze fordítva, hiszen Ginsberg emlékeztet 
Kassákra, mert az ő műve volt előbb. Mint ahogy 
Kerouac Útonja erősen felidézi bennünk a Csa-
vargások című regényrészletet. A magyar irodal-

mi életben a beavatkozásoknak, a tiltásoknak, 
a megszakítottságoknak a következményeiként 
micsoda deformációnak kellett jelen lennie ah-
hoz, hogy előfordulhasson ez: vagyis két ame-
rikai alkotó művei emlékeztetnek egy magyar 
művész előbb született írásaira, amelyeket előbb 
és jobban kellett volna megismernünk, ám vala-
miért ez talán sokunkkal mégis fordítva történt 
meg. Így ahelyett, hogy arra csodálkoznánk rá, 
milyen ügyesek is ezek a beat-nemzedék írói, köl-
tői, mert hasonló élményeik során hasonló művek 
alkotására voltak képesek, mint a mi Kassákunk 
néhány évtizeddel korábban, mi szinte Kassák fe-
jét simogatjuk az amerikaiak árnyékában – mint-
ha mindig minden tényleg nyugatról jönne.

Kassák mintegy négy évtizeddel Kerouac előtt 
gyalog és szekérrel, vagy ahogy tudott, átszelt 
egy kontinenst, mint ahogy a negyvenes években 
Kerouac is megtette mindezt egy másikon, majd 
a maguk idejében mindketten megírták élménye-
iket. Hogy melyikük milyen érdekesen és színvo-
nalon, azon lehet vitatkozni, de az nyilvánvaló, 
hogy a beat-nemzedék előtt már más is felfedezte 
az út szabadságát, annak szépségeivel és korláta-
ival együtt, ez kétségtelen.

Kassáknak nem volt olyan szerencséje – 
vagy szerencsétlensége –, hogy az utazását kö-
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vető évtizedben ikonná váljon, mint ahogy a 
beat-nemzedék képviselőit az utólag már diák-
lázadásairól és a szabad szerelemről, valamint 
a könnyűzenei kultúrájáról jól ismert „hatvanas 
évek” a szárnyaira emelte. Kassáknak nem vál-
tak ilyen szempontból aktuálissá a művei, de ő 
nem is csak ezen az egy hangszeren játszott. Lí-
rájában és prózájában szerepet kaptak más jel-
legű témák is: festett, folyóiratokat szerkesztett 
és sokrétű kultúraközvetítő tevékenysége mel-
lett közéleti szerepet is játszott.

A Csavargók, alkotók című tanulmány három 
főszereplője, Jack London, Gorkij és az előbbieknél 
ma kevésbé ismert Panait Istrati csavargásai 
Kassák számára több oldalról megközelítve is 
fontosak. Egyfelől a három igen-igen alulról 
induló, kevés iskolázottsággal rendelkező művész 
pályafutását elemzi, talán a saját indulásának 
hasonlatosságait és az alkotáshoz való megérkezés 
okait és esélyeit kutatva, másfelől az ugyancsak 
meglévő egyezést fürkészve, az immár négyüknél 
azonos élethelyzetet, az autodidakta létet 
vizsgálja. Ha esetükben az eredetét tekintve nem 
is választás kérdése az autodidakta fejlődésmód, 
de egy idő után ez is egyfajta lázadás, mint 
ahogyan Kassák végül is tettel, munkával és a 
fennmaradt dokumentumok alapján írószövetségi 

politikai megnyilvánulásaiban is többnyire lázadó 
maradt, amit mi a távolból, a 2x2 józanságával 
ma könnyebben beláthatunk, de igazából már a 
kortársnak is így kellett éreznie.

A lakatos szakmát kitanult Kassák, aki a köl-
tészet világában kezdte el megtalálni hivatását, 
1909-ben tehát elindult vándorútra, hogy jó iparos-
legényként a gyakorlatban tanulja ki a szakmát, de 
végül is nem valamiféle vasas fémtárgyat hozott 
haza mestermunkaként, hanem a kinti élményei-
ből születtek meg bő évtized múltával sorjában az 
említett mesterművek, remekek.

Az imént mintha elmarasztaltuk volna 
Kassákot azért, mert több mint tízévnyi késéssel 
kezdte el megírni fiatalkori csavargásainak 
történeteit, miközben pedig ötven év telt el a költő, 
író, irodalomszervező, festő halála óta, és még csak 
most reagálunk, s most is csupán futólag, „hippi 
korszakának” eseményleírásaira, most fedezzük 
fel egyes új arcait. Kasikám, itt hagytál minket 
kiszáradni… Már ötven éve halott Kassák. Ha 
sokan érezzük ezt a már-t, az azt is jelenti, hogy 
kevesebbnek gondoltuk az eltelt időt, azaz Kassák 
közelebb áll hozzánk, mint azt hittük. Vagyis él.

Maxim gorkij   Forrás: wik iwand.com jack london    Forrás: en .wik iped ia .org panait istrati    Forrás: vouvry.ch alain ginsberg    Forrás: g insbergblog.blogspot.hu jack kerouac    Forrás: cmgww.com
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V I S Z K E T  Z O L T Á N :  K Á L V I N  K Ö Z  4 .

Az Óbudai Református Egyházközség története 
gyakorlatilag egyidős a magyarországi protestan-
tizmus történetével, hiszen a XVI. században már 
megjelent a reformáció Pesten és Budán, illetve a 
környékükön, így Óbudán is. Mindezt jól érzékel-
teti, hogy a főváros tekintetében a legrégebbi refor-
mátus templom éppen Óbudán található.

Annak okait, hogy Luther 1517-ben a wittenber-
gi vártemplom kapujára kiszögelt 95 tételével meg-
induló reformáció ilyen hamar ismert lett Óbudán 
– és Magyarországon –, a korszak eseményeiben és 
ezek következményeiben lehet fellelni. Egyrészt II. 
Lajos egyik gyámja, Brandenburgi György őr gróf 
a reformáció és Luther tanainak lelkes követője 
lett, illetve Lajos későbbi felesége, Mária szintén 
támogatta az új hitet, így az udvar köreiben rész-
ben támogatásra találtak a megújult hitelvek. Mária 
királyné révén pedig Óbuda – mint királynéi ura-
dalom –– szintén hamar kapcsolatba került a re-
formációval. Másrészt az 1526-os mohácsi csatában 
a magyarországi (katolikus) egyház vezetőnek jó 
része elpusztult, amelynek következtében ideigle-
nesen meggyengült a katolikus egyház belső felépí-
tése. Ez abban a formában közvetlenül is érintette 
Óbudát, hogy az itt lévő középkori egyházi intéz-
mények 1526 után sorban elhagyták a települést, 
így az itt maradt lakosok a vallási életüket tekintve 
magukra maradtak, megteremtve a lehetőséget az 
új eszmék iránti fogékonyságra. Végül 1541-ben, az 
ország három részre szakadásával Óbuda is a török 
hódoltság része lett, így tovább gyengült a koráb-
bi (katolikus) egyház fennhatósága, ami szintén 

segítette az új vallási mozgalmak letelepedését és 
megerősödését. Mindemellett a törökök budai be-
vonulása következményeként a budai protestánsok 
is Óbudán találtak ideiglenesen menedéket.

A török hódoltság ideje alatt nem volt könnyű 
az élet Óbudán, hiszen a budai vilajet részeként a 
település török fennhatóság alá tartozott, ugyanak-
kor a helyi lakosoknak a komáromi uradalomhoz 
tartozván is kellett adót fizetni, sőt egy időben a 
váci várkapitány is megkövetelte az ingyenmunkát, 
a robotot. Ráadásul a Buda visszafoglalására indí-
tott hadjáratok alkalmával Óbuda rendszeresen 
hadszíntérré vált, ami együtt járt a lakosok kötele-
ző kitelepítésével. Két hosszabb időszakról tudunk, 
amikor az óbudaiak elhagyták lakhelyüket: először 
1596-ban, amikor Pálffy Miklós gróf egyetlen éjsza-
ka alatt 195 megpakolt szekérrel együtt megszök-
tette a lakosokat, és csak 1606 után tértek vissza, il-
letve 1684 és 1688 között szintén el kellett hagyniuk 
házaikat. Természetesen azokban az időszakokban, 
amikor különböző katonai konfliktusok követ-
keztében fegyveresek támadtak a városra, hosz-
szabb-rövidebb időre az itt lakók ismételten kény-
telenek voltak elmenekülni a településről, azonban 
amint lehetőség adódott, mindig visszatértek.

A Magyarországi Református Egyház megala-
kulását követően több egyházkerületből állt, ame-
lyek közül a Dunamelléki Egyházkerület megszer-
vezése Szegedi Kis János nevéhez fűződött. A XVI. 
században az egyházkerülethez öt egyházmegye 
tartozott, amelyek közül az egyik az óbudai (majd 
fehérvári, később vértesaljai) egyházmegye volt. 

Annak ellenére, hogy erre a korai időszakra vo-
natkozóan, Óbuda tekintetében konkrét adatokkal 
nem rendelkezünk, már az előbbiekből is kitűnik, 
hogy ezekben az években is létezett református 
közösség a településen. Az 1620-as évektől kezdve 
pedig már több óbudai református lelkész neve is 
ismert, mint például Simándi Bodó Mihály (1622), 
M. Kecskeméti István (1628) vagy Esztergomi S. 
Miklós (1629).

Ellenreformáció és protestáns üldözés

A XVII. század folyamán, a katolikus reformok 
(ellenreformáció) megerősödésével a hazai protes-
tantizmus egyre nehezebb helyzetbe került, újból 
felerősödött a protestánsok üldözése. Jóllehet ebben 
az időszakban már törvényes keretekben biztosítot-
ták a protestánsok szabadabb vallásgyakorlását, a 
mindennapi életben mégis folyamatosak voltak a 

reformáció híveit érő atrocitások. Ugyanakkor ezek 
az erőszakos tevékenységek a hódoltság területén 
lévő gyülekezeteket kevésbé érintették, hiszen itt a 
királyi hatalom és a katolikus klérus nem gyakorol-
hatta hatalmát és befolyását. A török kiűzése után 
azonban ezeken a területeken is megváltoztak a 
viszonyok.

Óbuda esetében ezt az időszakot egy korabeli 
óbudai jobbágy, bizonyos Madarassy Gergely életén 
keresztül lehet érdekesen bemutatni. A Madarassy 
élettörténetével kapcsolatban fenn maradt adatokat 
mintegy mozaikszerűen össze illesztve kirajzolódik, 
hogy milyen lehetett egy XVII–XVIII. században 
élt óbudai református jobbágy élete. A család 
már valószínűleg Gergely születését (kb. 1650) 
megelőzően is Óbudán élt, tehát a família óbudai 
története bőven a török időszakba nyúlik vissza. Azt 
is lehet tudni, hogy – sok más helybeli családhoz 
hasonlóan – a Madarassyak reformátusok voltak, és 
a török uralom alatt a település egyetlen használható 

az óbudai református templom és a kós károly tervezte parókia.    Fotó: csáki balázs
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középkori templomában, a Margit kápolnában (mai 
Szent Péter és Pál plébániatemplom helyén állt) 
tartották istentiszteleteiket. Mivel a törökök nem 
foglalkoztak azzal, hogy a kereszténységen belül 
ki milyen felekezethez tartozott, ezért – 1686-ig – 
a pesti és a budai gyülekezetek mellett Óbudán is 
viszonylag nyugodtan tarthatták összejöveteleiket 
a református gyülekezet tagjai. Holott 1659-ben 
jogilag a Zichy-család birtokába jutott az uradalom, 
de a török fennhatósága miatt ez nem változtatott a 
mindennapok menetén.

Madarassy Gergely az 1680-as évekre a telepü-
lés egyik legjobb módú jobbágyává vált, aki egy 
XVII. század végén készített adóösszeírás alapján 
egész telkes jobbágy volt, és egy vízimalom, öt ló, 
hat ökör, hét tehén, négy sertés, 170 juh és 20 ka-
pásnyi (kb. 1600 négyszögöl) szőlő tartozott a bir-
tokába. Egy 1697-es tanúkihallgatási jegyzőkönyv 
alapján az is kiderült, hogy a török időszak alatt 
öt-hat éven keresztül Budajenőn is bérelt földeket. 
Ezekben az évtizedekben az itt élt családok életé-
nek megkeserítője – az adók mellett – a település 
hadszíntér jellege volt, emiatt kellett többször is 
elhagyniuk házaikat, ami egyben azt is jelentette, 
hogy visszatértükkor az elejétől kellett kezdeni 
egy-egy jobbágygazdaság kialakítását. Az utolsó, 
1684-es elköltözés után egészen 1688-ig, Székesfe-
hérvár visszafoglalásáig vártak a visszatelepülés-
sel. Amikor 40 magyar református család – köztük 
Madarassy Gergely – visszaköltözött Óbudára, új-
ból birtokba vették a Margit kápolnát, és elkezdték 
újrateremteni korábbi életüket.

A viszonylagos béke és nyugodt vallásgyakorlás 
kb. tíz éven keresztül tartott, ekkor azonban a 
Zichyek erőszakkal elvették a reformátusok által 
használt templomot, és átadták a frissen betelepült, 
nagyobb létszámú katolikus németeknek. 
A templomuktól megfosztott reformátusok 
Madarassy Gergely telkén találtak arra alkalmas 
helyet, ahol szertartásaikat, összejöveteleiket 
– erőteljesen korlátozott keretek között – 
megtarthatták. A földesúri rendeletek miatt 
templomot, oratóriumot ezekben az időkben nem 
használhattak, istentiszteleteket nem tarthattak, és 
lelkész sem gyakorolhatta itt hivatását. Egy 1681-
es királyi rendelet miatt a Zichyek nem tilthatták 
be teljesen a református vallás gyakorlását, de 

amennyire tudták, megnehezítették azt. A helyzet 
egészen odáig fajult, hogy a XVIII. század elején 
több magyar család, köztük Madarassy Gergely 
is kénytelen volt újra elhagyni Óbudát, és csak 
közel tízévnyi „száműzetés” – és könyörgés – után 
térhetett vissza a településre. Az 1710-es években 
visszatért protestáns családok – szűkös keretek 
között egy celláriumban – újból a Madarassy-telken 
tartották összejöveteleiket, gyakorolták hitéletüket.

Minden felekezet életében fontos szerepet kap 
a hitelveknek megfelelő tanítás. Óbuda református 
egyházközösségének esetében ettől az időszaktól 
kezdve folyamatosan kimutathatók az itt szolgá-
latot teljesítő iskolatanítók, akiknek sora 1716-ban 
Pátkay Györggyel kezdődött. Az ezt követő idő-
szakban nem sokat változott a helyzet: III. Károly 
és Mária Terézia sem könnyítette meg a protestáns 
felekezetek vallásgyakorlását, érvényesülését. Óbu-
da esetében mégis érdekes ez az időszak, mert ettől 
kezdve maradtak fenn a gyülekezet anyakönyvei, 
amikből már részletes és pontos kimutatásokat le-
het készíteni az egyházközösség mindennapjaival, 
a gyülekezet tagjaival kapcsolatban.

Óbuda, a protestáns fellegvár

Az 1730-as évek végén Madarassy Gergely meg-
halt, és mivel utódja nem született, ezért birtoka a 
földesúrra, vagyis Zichy Péter özvegyére, Bercsényi 
Zsuzsannára szállt. A grófné éves adófizetés (25 fo-
rint árenda) ellenében megengedte a reformátusok-
nak, hogy továbbra is használják a Madarassy-fun-
dust, sőt 1740-ben engedélyt adott egy oratórium 
építésére is, ami a korábbi viszonyokhoz képest je-
lentős előrelépés volt. Mindenképpen szükség volt 
erre az imaházra, hiszen a törökök kiűzését követő-
en a szabad királyi városi rangját visszakapó Pes-
ten és Budán gyakorlatilag betiltották a protestáns 
vallásgyakorlást, így az itt élő reformátusok is az 
óbudai gyülekezetbe jártak.

 Az ezt követő évtizedekben változatlan körül-
mények között élték életüket a gyülekezet tagjai; 
a település – és így e közösség – életében is annyi 
változás történt, hogy 1766-ban a Zichyek, egé-
szen pontosan Zichy Miklós özvegye, Bercsényi 
Erzsébet visszaadta a kamarának Óbudát, és ettől 

kezdve a település kamarai mezővárosként műkö-
dött. Ez a mindennapi életben nem sok változást 
eredményezett, viszont a református gyülekezet 
létszáma – az idevezényelt, illetve Pesten és Bu-
dán állomásozó katonaság református hitű tagjai 
miatt – folyamatosan növekedett. Többek közt en-
nek a következménye, hogy 1777-ben a közösség a 
kamarai prefektushoz fordult, hogy felújíthassák 
és kibővíthessék imaházukat. A prefektus enge-
délyezte a kérelmet, így el is kezdődtek a munká-
latok. Rövidesen azonban kiderült, hogy minden 
törvényellenesen történt, mivel a prefektus jogkö-
re vallási kérdésekre nem terjedt ki, ezt csak ki-
rályi engedéllyel tehették volna meg. Rögtön vizs-
gálatot indítottak az ügy felderítésére, amelynek 
következményeként a gyülekezet felszámolása 
is felmerült. A vizsgálat folyamán több tanúki-
hallgatási jegyzőkönyvet vettek fel, amelyekből 
számos fennmaradt, és részben ezeknek a jegyző-
könyveknek köszönhető, hogy megrajzolható az 

egyházközösség XVII–XVIII. századi története. A 
vizsgálat évekig eltartott, de szerencsére pozitív 
eredményt hozott, hiszen engedélyezték az orató-
rium kibővítését.

Iskola és templom épül

Időközben 1780-ban II. József került az ország 
trónjára, aki – szemben a felmenőivel – a protestáns 
vallásokkal is toleráns volt, és ennek értelmében 
adta ki uralkodása elején híres türelmi rendeletét. 
Ebben engedélyezték a protestáns felekezeteknek 
vallásuk gyakorlását, sőt a 100 család feletti gyü-
lekezetek – ha ki tudták fizetni a költségeket – 
templomot is építhettek (igaz, ekkor még torony és 
harangok nélkül, illetve azzal a kikötéssel, hogy a 
templom bejárata nem nézhetett az utcára).

Az óbudai reformátusok a változó körülmények 
között előbb elérték, hogy a Madarassy-telek hasz-

Fotó: Sárospataki Györgyi
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nálatáért ne kelljen a továbbiakban adót fizetniük, 
majd – bár a helyi gyülekezet létszáma nem érte el 
a kívánt létszámot – a környező településekről any-
nyian látogattak ide, hogy ebből kifolyólag előbb 
engedélyt kaptak egy iskola felállítására, később 
pedig egy kőtemplom építésére is. 1785. május 18-
án, Túrós Péter prédikátorságának második évében 
megtörtént az alapkőletétel, majd tizenegy hét alatt 
felépítették a templomot, amelyet 1786. augusztus 
27-én szenteltek fel. Még ebben az évben II. József 
engedélyezte a protestáns templomokhoz a tornyok 
építését és harangok elhelyezését, így 1788-ban 
Óbudán is felépítették a tornyot, és ebben az évben 
elhelyezték benne a kisebb, majd a következő év-
ben a nagyobb harangot is. Ezzel teljes valójában el-
készült az óbudai református templom, ami egyben 
fővárosunk legrégebbi református temploma is. Az 
épület homlokzata a kornak megfelelően copfstí-

lusban készült, egyhajós belső terének kialakítása 
egyszerű, síkmennyezetes, oldalfalai tagolatlanok, 
amelyeken 3–3 ólombetétes, színes üvegű ablak 
található. A bejárattal szemben az orgonakarzat 
helyezkedik el, ahová 1848-ban helyezték el az or-
gonát. A templom egyik legrégibb berendezése, 
belső építménye a szószék, amely szintén az 1780-
as évekből származó copf asztalosmunka.

Az 1838-as árvíz hatalmas pusztítást okozott 
Óbuda református lakosai körében is, összesen hét 
ház maradt érintetlen, a többi „elázott”. A templom 
is sérült: korabeli visszaemlékezések arról szólnak, 
hogy belsejében két méter magasan állt a Duna vize. 
A teljes helyreállítása a hívek adományiból, csak 
több évtizeddel később, 1878-ra készült el. A torony 
is ebben az évben kapott faszerkezetű süveget.

Az óbudaiak mindig is büszkék voltak arra, 
hogy különböző felkezetek itt élő tagjai mennyire 
békésen éltek egymás mellett. Ez a békés együttélés 
már 1838-ban is megnyilvánult, amikor az árvíz 
elől egymást kisegítve mentették értékeiket, illetve 
az 1840-es évek közepétől egyre nagyobb méreteket 
öltő óbudai evangélikus közösség is közel 90 éven 
keresztül – egészen 1935-ig – a református temp-
lomban tarthatta meg istentiszteleteit.

A református templom mellett álló parókiát 
1908–1909-ben tervezte Kós Károly (1883–1977) és 
Zrumeczky Dezső (1883–1917). Az építkezés alatt 
tárták fel a középkori királyi várat, aminek meg-
őrzése céljából építtette meg Kós a parókia pin-
céjét, amelyben napjainkban is megtekinthető a 
vár maradványának kis része. Megemlékezve Kós 
Károly munkásságáról, akinek építész életműve 
az óbudai parókiával indult, hiszen ez volt az első 
megvalósult terve, 1983-ban az épület falára egy 
Csúcs Ferenc szobrász által készített emléktáblát 
helyeztek el.

Érdekesség, hogy az 1930-as években felmerült 
a templom bővítése, csakhogy az is ekkoriban vált 
nyilvánvalóvá, hogy a templom az Árpád híd ter-
vezett útvonalának útjában helyezkedik el, ezért 
felmerült a lebontásának gondolata is. Azonban a 
II. világháború megakadályozta a hídépítést, majd 
a háborút követő újjáépítés közben megváltoztatták 
a híd tervezett útvonalát, így Budapest legrégebbi 
református temploma megmenekült.

Fotó: Sárospataki Györgyi

Egyházi élet a szocializmusban

Annak ellenére, hogy a templom elkerülte a 
lebontást, az 1948 utáni időszakban a különböző 
egyházak, felekezetek életének, így az óbudai re-
formátusok életének is egy igazán embert és hitet 
próbáló fél évszázados időszaka következett. Vallá-
si, egyházi szempontból ezt a korszakot leginkább 
az 1951-ben létrehozott Állami Egyházügyi Hivatal 
(ÁEH) szimbolizálja, amelynek szervezetén keresz-
tül az állam ellenőrizte és befolyásolta a felekeze-
tek, gyülekezetek életét. A korszakot jól jellemző 
intézkedések az egyházakat is elérték: a különböző 
koncepciós perek által vezetőit ellehetetlenítették, 
az államosítások következtében pedig a hozzá tar-
tozó intézményeket (iskolák, kórházak, épületek) 
elvették. Ebben az időszakban a templom és a pa-
rókia épületén kívül az óbudai gyülekezettől is 
elvették minden ingatlanukat, és elkövetkezett az 
az időszak, amikor a hitéletet – legalábbis ennek 

közösségi, gyülekezeti gyakorlását – minden esz-
közzel a templom falai közé akarták beszorítani. 
Az 1956-os forradalmat követően a Kádár-kormány 
is rendkívül alaposan megszervezte az egyházak 
ellenőrzési rendszerét, és az 1960-as évek végére 
gyakorlatilag teljesen kiszorították őket a társadal-
mi élet magasabb, állami színtereiből.

A vallás gyakorlásának ténylegesen szabad vol-
tára – vagyis arra, hogy senkit nem érhet a vallása 
miatt hátrányos megkülönböztetés – Magyarorszá-
gon, így Óbudán is egészen 1990-ig kellett várni. 
Ennek köszönhetően viszont egyre inkább vissza-
tér Óbuda vallásos életének színes kavalkádja, és 
az évszázadok óta jelenlévő egyházi közösségek, 
köztük az Óbudai Református Egyházközösség is 
újult erővel gyakorolhatja hivatását, és méltókép-
pen ünnepelheti meg a reformáció születésének 
500. évfordulóját.

(A szerző történész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)

Fotó: csáki balázs
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F é j a  E n d r e :  K ó s  K á r o l y  n y o m á b a n

Negyven éve, egy nyárvégi napon kísérték utol-
só útjára Kolozsvárott Kós Károlyt, a Farkas utcai 
református templomból a Házsongárdi temetőbe. 
Kalotaszeg népe követte beláthatatlan sorokban, 
akiknek az életét áldozta. Hűség és vállalás, ez 
jellemezte az éveit. Ritka erények, főleg tragikus 
történelmi változások sodrában, mégis sokan csele-
kedtek hozzá hasonlóan. Az első világháborút kö-
vetően az idős Benedek Elek hazatért Kisbaconba, 
arra a földre, ahonnan vétetett, ébren tartani a ma-
gyar nyelvet és irodalmat a kisebbségi sorsban. Ha-
sonlóan Kós Károly is hazatért Sztánára. A sikeres 
építész a biztos megélhetést, a professzori egzisz-
tenciát és elismerést hagyta maga mögött a meg-
szűkült ország fővárosában, ahol már sok értékes 
alkotás fűződött a munkásságához, többek között 
az egyik első a református parókia épülete Óbudán.

Lemondó levelében távozását így indokolta az 
Iparművészeti Főiskola igazgatójának: „hiszem, 
hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint 
Budapesten.” Visszatért, és ő is csatlakozott a szü-
lőföldjükön maradókhoz. Azok közé sorolta magát, 
„akik itt Erdélyben a maguk erdélyi esze szerint 
építgetjük a magyar életet…” Ezután Erdély múlt-
jának, kulturális, népi és építészeti emlékeinek 
gyűjtésére, megőrzésére áldozta éveit. Ebből fa-
kadt az ő transzszilvanizmusa. Ugyanígy döntött 
1944 végén: egykori otthonát, a kifosztott és feldúlt 
sztánai Varjúvárat odahagyva – szinte nincstelenül 
– Kolozsvárra húzódott, de Erdélyben maradt. Val-
lotta: az írót kell, hogy kösse „a maga kora, a maga 

társadalma, korának látása, hite vagy hitetlensége.” 
A szellem emberének a múlt hősi vállalásaiból kell 
példát mutatnia a jelenének.

Az elsősorban építész és grafikus Kós Károly 
pályája elején, az 1920-as években ezért is fordult a 
szépprózához. Nehéz, útkereső évek voltak ezek, és 
az akkor felmerülő égető kérdésekre Erdély történel-
mi múltjának, egykori küzdelmeinek megidézésével 
próbált a jövőhöz erőt adni. Az Önéletrajzomban 
így ír erről: „Életemnek ez az 1924-ben kezdődött és 
két évtizedes szakasza tartalmazza írói munkássá-
gomnak summáját.” Szerény eredménynek véli az 
itt alkotott munkáit, s ha nem is ez lett termékeny 
életművének legdúsabb területe, számunkra még-
is feledhetetlent alkotott. Ha csupán egyik – mint 
mondta, számára legkedvesebb – regényét, a Var-
ju-nemzetséget írja meg, már akkor is maradandó, 
örök értéket teremtett, de még elkészült A Gálok, Az 
országépítő és a Budai nagy Antal históriája is.

A Varju-nemzetség előszavában vall akkori 
élethelyzetéről és a mű céljáról: „Született ez az írás 
akkor, amikor körülöttünk furcsán-hirtelen meg-
fordult a világ, és mi – alul maradtunk. Amikor 
az élő magyar hang erősen meghalkult.” 1925-ben 
járt az idő ekkor. Művével néhány szál virágot sze-
retett volna átnyújtani „abból a nagy cinteremből, 
amit Kalotaszegnek ösmer ezer esztendeje Erdély-
ország.” Mindezt pedig olyan veretes, szép nyelven 
tette, ami az erdélyi szólás sajátja. Voltaképpen egy 
család, a Varju-nemzetség négy generációjának 
történetét nyújtja. Hősei Kalotaszeg emberei, és a 
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krónika történelmi háttere olykor csak aláfestő sze-
repet kap. Kós Károly megmentett számunkra egy 
olyan emléket, kincset Erdély múltjából, ahogy az 
általa tisztelt Móricz Zsigmond az egykori tiszán-
túli paraszti sorsot, Krúdy Gyula pedig a Nyírség, 
Podolin és a régi Buda életét őrizte meg.

A cselekmény a XVII. századi Erdély világába 
visz minket, visszavarázsolja az elmúlt történelmi 
időt. „Időutazás” a történelmi múltba, arra a 
Kalotaszegre, amely számára a legtöbbet jelentette, 
és mindvégig az élmények forrása maradt: tája, 
történelmi múltja, építészete, nyelve, valamint a 
jövője is. 1629-ben kezdi történetét, amikor még 
élt Bethlen Gábor, és 1660 tavaszán zárul, amikor 
II. Rákóczi Györgyöt temették. Ebbe a három 
évtizedbe sűrítette a Varju-nemzetség sorsát és 
mögötte a sodró történelem eseményeit.

Feltűnik a feledhetetlen vidék: a hegyek, fenyve-
sek, a Pojána és a fölötte magasló Talharu. Mindez 

egyben jelképes is, tükrözi Kós Károlynak a ma-
gasba, a hegyekbe, a természetbe húzó vonzalmát. 
Hőseinek küzdeniük kell a létért, életük harcok sora, 
azonban a pusztulás és halál mellett feltűnik az élet 
lírája, a szerelem is a törékeny alkatú Basa Anna esz-
ményített alakja körül. Emellett ott a másik pólus, 
Vitéz Ilona: az erős, a családot, otthont összetartó, a 
férfiak mellett és helyett is helyt álló, az életet tovavi-
vő asszony. Nem véletlen, hogy Kós Károly e köny-
vét a feleségének ajánlotta. Varju Gáspár és Maksai 
László érzelmi síkon kezdődő, majd a politikába szö-
vődő tragikus, végül halálba torkolló ellentéte pedig 
a sors kiszámíthatatlan fordulatairól, a vétekről és a 
megkövetésről, az emberi lélek mélységeiről és a bel-
ső megtisztulásról vall.

Krónikának nevezi könyvét, amelynek hagyo-
mányai Erdélyben voltak a leggazdagabbak, s Apor 
Péter és Cserei Mihály szemléletének hatása érezhe-
tő is. Feszült, tömör, balladás hangú prózája társul 

ehhez, s emellett a kiváló építész-szerkesztő készsé-
ge is lemérhető a műben. Mesterien szövi a cselek-
ményt: szinte aláfesti a történetet a drámai, leíró, 
lírai, epikus és reális elemek váltakozása. Azonban 
nem a fejedelmi udvar és a főnemesség krónikáját 
adja, hanem az alul élőkét: velük érez, hiszen min-
den gond és tragédia elsősorban őket érinti.

A protestáns kisnemesség, amely jelentős bir-
tokkal már alig rendelkezett, a földközelben élők 
a hősei, akik generációkon keresztül őrizték a ha-
gyományokat, féltették szülőföldjüket, és vállalták 
érte az áldozatot. Sokszor tragikus, de hősi, lángoló 
sorsokat ismerünk meg. Falusiak, hegyi emberek, 
havasi pásztorok, pakulárok, gornyikok, magya-
rok és románok, akiket összefűz a közös sors és 
élethelyzet. Közöttük nincsen elhatárolódás, egy-
másra utaltak küzdelmes életükben, ahol a sodró 
történelemmel, a természet erőivel, a gazdasági élet 
nehézségeivel szemben közösen kell helytállniuk. 
A szabadságvágy fűti őket, és az önkény ellen akár 
életük árán is fölkelnek. 

Ahogyan távol kerültek a magyarországi poli-
tikától, és Erdély érdekeit tartották elsődlegesnek, 
Kós Károly véleményét fogalmazták meg: alulról 

vizsgált és onnan megítélt történelemszemlélet 
az övé. Ezért ítéli a külhonból érkező II. Rákóczi 
György regnálását ártalmasnak Erdély népére 
nézve. Hőseinek világa a hegyek, a havasok, né-
kik ez jelentette az életet, a szabadságot, a meg-
maradást. Bethlen Gábor hívei még a fejedelem 
holta után is, mert az ő politikájában vélték Erdély 
nyugalmát és függetlenségének zálogát. Minden 
történelmi katasztrófa után újjáteremtették az éle-
tet. Ilyenek voltak, s ilyeneknek kellene lenniük az 
utódoknak is.

Ebben a világban éltek a sokak által bolondnak 
tartott Varjuk, akik vállalták, amit reájuk mért az 
Úr, messzebbre láttak, sugárzó példát nyújtottak, 
értelmet adtak mindennapjaiknak. Egy romló, 
hanyatló világban, az őket ért tragédiák mellett is 
tudtak élni, újrakezdeni és megmaradni. A mű vé-
gén az egykori ellenfelek gyermekei, Varju Jankó és 
Maksai Katka egymás kezét fogva közelednek a vi-
rágos réten, jelképes az egymásra találásuk: a jövő, 
az új élet felé indulnak. A vérzivatarban megtisztul 
sok minden, és ők Kalotaszegen továbbviszik az 
életet. Kós Károly is ezért munkálkodott életének 
kilencvennegyedik évéig.

kós károly, az egyik utolsó polihisztor.   forrás: eloepiteszet.hu

kós károly rajza a sztánai nyaraló tervéhez.   forrás: muvelodes.ro      
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Dr. Kesseő-Balogh Péter M. Novák András: Szinyei Merse Pál majális című képe előtt.   Fotók: Sánta balázs
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E N G E M  K Ö R Ü L V E S Z N E K  A  M Ű T Á R G Y A I M

B e s z é l g e t é s  d r .  K e s s e ő - B a l o g h  P é t e r r e l

Óbuda mindig is vonzotta a művészeket, ma már talán azért, is, mert itt több országos jelentőségű gyűjtő, modern me-
cénás segíti őket az alkotásban. Egyikük dr. Kesseő-Balogh Péter, az Amadeus Művészeti Alapítvány elnöke, aki fiatal 
kortárs művészeknek biztosít ösztöndíjat, műtermet és kiállítási lehetőséget.

Óbuda promenádján, Puskás Öcsi szobrával szem-
ben található az Ecovis Ügyvédi Iroda, melynek 
alapítója és egyben vezetője is a mai napig  Balogh 
Péter. A bejáratig semmi különös, azonban amint 
kitárul az ajtó, és belép az ember az irodába, hirte-
len megváltozik a világ. A jogi, könyvelési és egyéb 
fontos szolgáltatásokkal foglalkozó cég munkatár-
sai egy valóságos kortárs galériában végzik mun-
kájukat. Mindenütt szobrok, festmények teszik 
artisztikussá az irodai környezetet. Balogh Péter 
kezében kedvenc kisplasztikájával gesztikulálva 
azonnal figyelmeztet, hogy ő ügyvéd, ezért bár-
milyen témáról hosszan képes beszélni, ám ha a 
kortárs képzőművészetről van szó, akkor sokkal to-
vább is, de megnyugtatom, hogy épp ezért jöttem. 
Innentől övé a szó.
– Nagykőrösön érettségiztem az Arany János Gim-
náziumban; ma már a református egyház átvette, 
akkor még világi volt. Nagyon remek iskola volt, 
vidéki és országos viszonylatban is. Nagykőrös 
egy 25 ezres, álmos kisváros, tehát számomra re-
veláció volt, amikor a katonaság után fölkerültem 
Budapestre. Az egyetemre elsőre felvettek, egy 
dolgom volt, tanulni. Mire pályakezdő ügyvéd let-
tem, illetve előbb ügyvédjelölt, el is indult a rend-
szerváltozás. Elkezdtem dolgozni egy biztosítónál, 
amelynek akkor magyar-osztrák vezérigazgató-he-
lyettese volt, aki egyszer megkért, hogy kísérjem el 
egy árverésre.

Az első lépések

Az említett program egy BÁV festmény-aukció volt 
1991-ben. Akkoriban jött létre az első magángaléria, 
a Kováts Lajos nevéhez fűződő Blitz Galéria. Na-
gyon izgalmas időszak kezdődött, és én az elején 
csöppentem bele. Akkor már ügyvéd voltam, szak-
mailag is sikeres, anyagilag pedig független, tehát 
megengedhettem magamnak azt a luxust, hogy 
néha én is vásároljak. Természetesen Nagybányá-
val kezdődött a szocializáció. Amint telt-múlt az 
idő, az ember utána olvas az alkotóknak, megisme-
ri az életműveket, tájékozódik, próbálja megérteni, 
hogy mi zajlik az árverező teremben. Ez a folyamat 
eltartott pár évig. Egy időben komolyan terveztem, 

hogy elvégezem a művészettörténész szakot, de 
csak nappali tagozatra járhattam volna, ami egy-
szerűen nem fért össze a munkámmal.

Nem akarok gyűjtő lenni

Egy idő után elegem lett, úgy éreztem, hogy már 
nem ad elég örömöt, rájöttem, hogy nem akarok 
gyűjtő lenni, nem akarok vadászni X-művész soka-
dik képe után, hogy az is nálam legyen. Ugyanak-
kor bennem motoszkált az is, hogy már nem sze-
retnék elszakadni ettől a világtól. Az is motivált, 
hogy vidéki srác létemre kipróbáltam magam itt 
a fővárosban, gyökeret vertem, sikeres lettem, és 
valahogy keresni kezdtem, hogyan tudnék valamit 
visszaadni, visszaforgatni abból, amit elértem.
Tulajdonképpen nagy szerencsém volt, mert akkor 
egy kiváló tanácsot kaptam egy számomra ma is 
meghatározó festőművésztől. M. Novák András 
már túl van a hetvenen. Azon túl, hogy zseniális-
nak tartom a képeit, emberileg is hálával tartozom 
neki. Ő volt az, aki jó irányba fordított, amikor 
zöldfülű voltam. Jókor kértem a tanácsát, jó ember-
rel hozott össze, miután támadt egy ötletem. Be-
mentem a Képzőművészeti Egyetemre azzal, hogy 
szeretnék ösztöndíjjal támogatni évente egy tehet-
séges fiatal alkotót.

Szeresd az Istent

Akkor még lövésem sem volt a kortárs képzőművé-
szetről, de András segített, és meg is állapodtam az 
akkori rektorral, illetve a festő tanszék vezetőjével, 
Tölg-Molnár Zoltánnal, hogy egy ösztöndíjat alapí-
tok, amelyben vállalom, hogy minden hónapban 30 
ezer forintot fizetek egy alapítványon keresztül a 
győztesnek egy éven át. A mai napig ez a program 
lényege, csak az összeg nőtt meg. Ezzel a program-
mal kelt életre az Amadeus Művészeti Alapítvány, 
amely azóta már a szobrászatra is kiterjed. Elvittük 
Pécsre is, valamint már nemcsak egy-egy fő díj van, 
hanem kis alkotói ösztöndíjak is, szponzorokhoz 
kihelyezve. Persze ehhez a nagyobb lépéshez kel-
lett dr. Gergely Károly barátom szerepvállalása is, 
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aki mint egy jelentős hazai pénzintézet akkori ve-
zetője, lehetőséget látott az ösztöndíjprogram vál-
lalati tisztű  támogatásában, amiért azóta is hálás 
vagyok neki.
A nevét nagyon szeretem – Amadeus –, magyarul 
azt jelenti, „szeresd az Istent”! Nem rossz üzenet. 
Az eltelt évtizedek alatt profi módon szerveztük 
meg az alapítvány munkáját, már a saját útját járta. 
A diplomakiállítás után a mi pályázati kiállításunk 
a Képzőművészeti Egyetemen folyó szakmai mun-
ka legátfogóbb megnyilvánulása, hiszen másodév-
től negyedévig mindenki pályázhat, akár a fődíjra 
is. Szervült az egyetem életében olyannyira, hogy a 

szenátus az Amadeus Alapítványt stratégiai part-
nereként fogadta el.

Műtermek és kiállítások

Az alapítványi munka mellett létrehoztunk egy mű-
teremprogramot is AMAHÁZ néven. Itt fiatal művé-
szek számára biztosítunk ingyen műtermet három 
éven át. Ez is pályázattal működik, eddig három 
cikluson vagyunk túl. Cserébe évente egy alkotásu-
kat az alapítvány gyűjteményének adományozzák. 
Büszke vagyok rá, hogy minden ciklusban legalább 

két-három Derkovits-ösztöndíjas művészünk volt. 
Évek óta működtetjük az AMATÁR nevű kiállítóte-
rünket, ahol méltó körülmények között mutathatják 
be munkáikat az alkotók. Ez a három projekt egy-
másra épül, egymást segíti, és folyamatosan fejlődik. 
Valószínűleg a jövőben itt is lesznek változások, de a 
lényeg – a művészek és a művészetek támogatása – 
folyamatos marad.

Személyes műtárgyak

A személyes gyűjteményem valójában azért nem 
gyűjtemény, mert nincs gyűjtői koncepcióm, nem 
vagyok egy koncepciózus gyűjtő. Kifejezetten ide-
gesít a műtárgyak értékelvű trezorálása, a spekulá-
ciók, a számítások. Az, hogy „megcsinálunk” egy 

művészt, és majd fölmegy az ára, és milyen jót ka-
szálunk, miközben az alkotó meg a műtárgya tel-
jesen háttérbe szorul. Engem körbevesznek a mű-
tárgyaim. Tehát én csak olyan műalkotást élvezek 
igazán, amelyik a mindennapjaim része. Mivel az 
ember gyakorló ügyvédként keretek közé van szo-
rítva, ezért alapvetően három életteret töltenek be 
a szeretett tárgyaim: az irodámat, a lakásomat és 
adott esetben a nyaralómat. Ott van kert, belső en-
teriőr, külső terek, ahol a szobrok másképp élnek. 
Hangsúlyozom: a gyűjteményem abból áll, hogy 
ezek a műtárgyak engem körbevesznek, olyan 
számban és olyan formában, ahogyan a saját élette-
reimben napi örömöt okoznak.
Nem érdekel, hogy kezdő vagy befutott művész 
készítette, nem érdekel, hogy mi a hivatalos kánon 
arról az irányzatról vagy az alkotóról: ha nekem 

Sipos Eszter Kész: a kávé című alkotása az irodában

kiállításmegnyitó az AMATÁRban, a szobor Fülöp Gábor Katica (lépés) című alkotása
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egy szobor vagy kép esztétikai örömet nyújt, és el 
is tudom méltó módon helyezni, akkor beemelem 
a gyűjteményembe.
A másik fontos szempont, hogy szinte minden 
darabhoz, amit megvettem, tartozik egy történet, 
hiszen többnyire jól ismerem az alkotót. Mondok 
egy példát: Rabóczky Judit szobrász. Amikor meg-
ismertem, még én is húsz évvel fiatalabb voltam, 
ő gyakorlatilag pályakezdő. Másodéves korában 
nyert ösztöndíjat mindenki nagy meglepetésére, de 
már akkor nagyon komoly fantáziát láttunk benne, 
ami alapvetően a személyiségében és az elhivatott-
ságában volt tetten érhető. Kő Pál tanítványa volt, 
de „kőkeményen” a saját útját járja. Lelkileg talán 
vele vagyok a legközelebbi kapcsolatban az általam 
is támogatott művészek közül, mert picit azt gondo-
lom, hogy a karrierjéhez én is hozzátettem valamit.  
Ő volt az első végzett hallgató, akinek műtermet 
biztosítottunk valamikor a 2000-es évek elején.

Kölcsönkortárs

Egy kép nem azért születik, hogy egy raktárban pi-
henjen a többi korszakos alkotással együtt, és időn-
ként, ha éppen valamelyik művészettörténésznek 
vagy kurátornak eszébe jut, akkor beemelje egy ak-
tuális kiállításba, hanem azért, hogy lássák. A mű-
vész is ennek örül a legjobban. A személyes gyűj-
teményemen túl az alapítványi gyűjteménybe is 
számos kiváló alkotás került az eltelt húsz év alatt, 
amelyeket, ha igény van rá, szívesen kölcsönadok. 
Nem akarom megnevezni azokat az intézménye-
ket, amelyek évek óta nem egy-kettő-három mű-
tárgyat kölcsönöznek, hanem adott esetben emele-
teket rendeznek be igényes alkotásokkal. Néhány 
évvel ezelőtt találtunk rá erre a területre, amivel az 
alapítvány is jól jár, hiszen a műtárgy bérlettel ke-
letkező pénzből lehet a nem rentábilis programokat 
finanszírozni.

Nem a pénzen múlik

Az alapítványba, az ahhoz kapcsolódó programok-
ra saját pénzt már régen nem áldozok, bár ezt sokan 
nem hiszik el. Fektettem bele energiát, még több 

hitet, tégláról téglára építettünk, egyik projektet a 
másik után. Mindig azt mondtam, hogy akkor vagy 
hiteles a külvilágnak, a szponzoroknak, ha úgy 
dolgozol ki egy projektet, hogy egyértelmű legyen: 
holnapután nem az ő pénzétől függ annak a jövője. 
Az egyik program segíti a másikat. Ha az egyik el-
halkul, a szponzort rá lehet fókuszáltatni a másik-
ra. Sosem szabad pénzt kérni, mindig lehetőséget 
kell a szponzornak ajánlani.

Zsuzsa, a boldogságfelelős

Rettenetesen élvezem a művészekkel, a műtárgyak-
kal való foglalatoskodást, amiben elengedhetetlen 
segítségem Zsuzsa, a feleségem. Középiskola óta 
ismerjük egymást, diákszerelemnek indult. A mi 
családunkban ő a boldogságfelelős. Ehhez a szel-
lemi sporthoz, amit csinálunk, tényleg kell egy fe-
leség, aki az ember időfaló, pénztemetős hobbijait 
tolerálja, de nekem ebben is szerencsém volt, mert ő 
a társam. Rengeteg közös van bennünk, például az 
igény arra, hogy esztétikum vegyen körbe minket. 
A műtárgyak általában nemcsak az én, hanem a mi 
választásaink. Két felnőtt lányunk van, ők nagyon 
kritikusak voltak fiatalabb korukban. Nem értették, 
miért foglalkozunk ennyit a festőkkel, szobrászok-
kal, néha bizony a velük töltött idő rovására is. Ha-
talmas sikerként élem meg, hogy ma már abszolút 
érdeklődő és értő szemmel fordulnak a kortárs mű-
vészet felé, és azt tudom mondani, hogy ugyanazt 
az utat járják, amit én, ugyanúgy kialakították a 
maguk kapcsolatait, vannak kedvenc művészeik, 
és vásárolnak is tőlük tárgyakat, és olyan természe-
tesen élnek együtt a műtárgyakkal, mint ahogyan 
azt tőlünk látták.

VIG GYÖRGY

Rajcsók Attila: Időkapszula című szobra a kiállításon.

A következő oldalakon Dr. Kesseő-Balogh Péter saját 
válogatását láthatjuk kedvenc műveiből.
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Rabóczky Judit: Tükörbenézés, 2011, 155x95x50, kábel

Rabóczky Judit: Bolond, 2010, 150x110x50, kábel
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M. Novák András: Útalap, 2001, 125x125, vegyestechnikaM. Novák András: Csöbörvödör, 2002, 122x122, vegyestechnika
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Szabó Franciska: Villa Guadagini ,  2011, 200x250, olaj-vászon

szabó franciska: Az orgonakészítés emlékére, 2010, 250x200, olaj-vászon
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Tóth Angelika: Smaragd tömeg, 2008, 80x160, olaj-vászon
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Tóth Angelika: Red flag, 2008, 100x150, olaj-vászon Szerdi Gábor: Zongora, 2015, 190x150, olaj-vászon
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Z e k e  G y u l a :  L A J O S - U D V A R

S É TA

Ha mulaszthatatlan kötelmeim végeztével a 
Margit híd budai torkolatában fonódó villamosra 
szállok, és a Bécsi úti otthonom felé veszem az utam, 
tekintetem rendre a Zsigmond tér 8-as számú ház 
homlokzatára emelem, hogy sokadszorra is megte-
kintsem csúcsán a könnyűn lebegő évszámot: 1898. 
A teste csupasz már szinte teljesen, ám a vakolatnak 
ez a darabja átlebegte a XX. századot, és azóta sem 
adta át magát a nehézkedés törvényének. E ház nem 
a „miénk”, még Újlak II. kerületi felét ékíti.

Ám már Óbudáé a szintén újlaki Lajos utca 70–
72-es számú épülete, amely nem csupán jól látható 
kortársa, de csupaszodásban is hű párja a fent em-
lítettnek. Valamivel fiatalabb amannál, 1907 és 1908 
közt emelték serény kezek a Galagonya és a Lajos 
utca sarkán. Nem sok fénykép maradt róla, ám egy 
közülük bizonyítja, hogy 1962-ben még egész testén 
ép volt a (bizonyára akkor is) sárga vakolat, mely-
nek mára jó, ha a harmada megmaradt. Jól olvasha-
tó e fotón a sarok félkörívének magasában a jövő-
bízó, ám újabb évezredünkben már csak az avatott 
szem számára kivehető felirat: Lajos-udvar. Pom-
pás épület volt ez a maga idejében a Lajos utcában, 
amelyről 1891-ben még így írt Viharos (Gerő Ödön: 
Az én fővárosom, 130. p.): „valóságos kígyóvonal, 
a mely minden ötödik-hatodik háznál megbánja 
irányát, és nekifordul az ellenkező vidéknek.” Lak-
tereit ekképp hirdette 1908 szeptember végén a Bu-
dapesti Hírlap: „Háromszobás lakások elő-, cseléd-, 
fürdőszoba stb., klozet, gázfőző és villámvilágítás. 
Kilátás a Margitszigetre, nyári lakás szükségtelen. 
Portásnál ingyen városi telefon. Szemben park, té-
len jégpálya.”

Számos, a korszakban épült budapesti ház vi-
selte homlokzatán ezt a valamilyen tulajdonnévvel 
párosított „udvar” nevet, evvel is kifejezésre juttat-
va az építtető egyszerre patriarkális és nagyvárosi 
szándékait, Óbudán azonban tudtommal mára ez 
az egyetlen ilyen ház maradt ránk. Utcafrontján 
minden korszakban üzletek és vendégterek is nyíl-
tak, s élhetnek akár sokan, akik fröccseik mellett 
a mai Galagonya pincében gubbasztva emlékeznek 
még az 1974. június 6-án nyílt Lajostanya büfére (jó 
ideje kínai gyorsétterem költözött a falai közé), ott 
fogyasztott pörköltjeikre és söreikre, avagy akik 
életkoruk folytán cigarettázhattak és kávézhattak 
még az előtte ugyanott állt Menüett eszpresszóban.

A vonatkozó építészettörténeti munkák nem 
foglalkoznak a házzal, s ez ideig magam sem de-
ríthettem fényt sem az építtető(k), sem az építész, 
sem a kivitelező(k) személyére. Ám az ránézésre, 
a pusztulásukban is csodaszép külső díszelemek 
megmaradt formavilágából, ritmikájából és kü-
lönféle részleteiből is látható, hogy a Lajos-udvar a 
századfordulós hazai építészeti modernizmus nem 
túl sok házzal példázható Jugendstíl-irányzatának 
egyik jeles darabja. A csábító hirdetésre érkezett 
eredeti lakók az elmúlt százkilenc esztendőben 
messzi költöztek, ez egészen bizonyos. Egyetlen 
hírmondójuk ez a fürdőben ülő meztelen férfialak, 
aki a combján törölközővel ülve várja a csupár (Wil-
helm Droste szíves szava) falon elkerülhetetlen om-
lása pillanatát.

Fotó: Oláh Gergely Máté
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Molnár Péter Salamon és Győrei Zsolt    Fotó: Oláh Gergely Máté

S Z O B R O K ,  V E R S E K ,  G I C C S F R I C S K Á K

B e s z é l g e t é s  M o l n á r  P é t e r  S a l a m o n  s z o b r á s s z a l  é s  G y ő r e i  Z s o l t  k ö l t ő v e l

Csend, nyugalom, szép kilátás Óbuda közepén. A Bécsi út csak egy macskaugrásnyira van innen, de semmi nem hatol fel 
zajából. A magas fák között megbújó, mediterrán stílusú épület kapuoszlopainak tetején két megtermett, csíkos macska szobra 
gubbaszt. A mulatságos házőrzők mutatják, hogy jó helyen járunk: Molnár Péter Salamon kerámiaszobrász otthonában.

Első belépés után garantált a meglepetés, mert a 
lejtős kertben mindenféle figurák bukkannak fel 
elszórtan és váratlanul. Apró hippi házaspár egy 
padocskán; Schluck Béla szippantós kocsija, no 
meg egy széttárt kabátos szatír. Leesett az állam, 
amikor a ház alatti műhelyben megpillantottam az 
ott tanyázó változatos szoborsereget, és nem győz-
tem mosolyogni a kerámiaszobrok változatosságán 
és mondanivalóján.

Nagyon jellegzetesek a szobrai, aki egyszer látta, 
biztosan nem felejti el őket. Már kiskorában is 
ilyen jó kézügyességgel rendelkezett?

Akkor profibb voltam! Gyerekkoromban gyur-
mából készítettem meglehetősen jó figurákat, és a 
rajzkészségemre se lehetett panasz. De akkor még 
álmomban sem gondoltam, hogy képzőművészet-
tel keresem meg a napi betevőt. Mindenesetre a 
gimnázium után, a kézügyességemre alapozva 
gipszmintakészítő lettem egy soroksári üzemben. 
Ez a rabszolgamunka persze nem tartott sokáig, 
és később elvégeztem az egri tanárképző főiskola 
rajz-vizuális kommunikáció szakát. Itt szerencsé-
re kiváló művésztanárokkal hozott össze a sors, 
sok mindent kipróbáltam, és már nagyjából lát-
tam, merre visz az utam. A sors kegyeltjeként még 
a sorkatonaságot is a főiskola kerámiaműhelyében 
tölthettem. Miután összekuporgattam egy saját 
kemencére, jól bedurrantottam a bérelt pincehe-
lyiségben, és szabadjára engedtem az állataimat. 
Innen egy emelettel feljebb lépve, egy IX. kerületi 
régi bérház földszintjén – korábban a nagyapám 
lakása volt – rendeztem be a műhelyt. Lassan hat 
éve költöztünk Óbudára a családdal, ahol megta-
láltuk az ideális kertes otthonunkat. Óbudainak 
lenni jobb, mint eddig bárhol máshol. Nem is ér-
tem, hogy tudtam Pesten lakni.

Ön új értelmezést adott az állatos alkotásoknak 
– kutyák, macskák, halak, sárkányok, elefánt, 
gekko, kakas stb. –, szinte emberi szintre emelte 
őket. Ezen kívül persze kiemelt szerep jut a ker-
ti törpéknek. Mulatságos és groteszk szobrok, 
nincs két egyforma közöttük. Honnan jön ez a 
szórakoztató szobrászat?

Igyekszem észrevenni az élet szórakoztató dolga-
it, fonákságait, az egyszerű és vidám történéseket. 
Akár egy mozdulat is lehet humoros vagy groteszk. 
Vannak dolgok, amik szemet szúrnak és vannak, 
amik nagyon mulattatnak. Vicces például, hogy 
még mindig sláger nálunk a kerti törpe, ezért rá-
tettem még egy lapáttal, és megcsináltam a saját 
verzióimat, a giccsfricskákat. Ezeket eltúlozva, ka-
rikírozva formázom meg, felskiccelem a papírra, és 
már alakítom is. Nem agyalok sokat, gyorsan dol-
gozom, már csak azért is, mert az agyag képlékeny 
anyag, hamar kiszárad, repedezik. Az 1050 fokos 
égetés után jöhet a festés, színezés. Persze amikor 
kinyitod a kemencét, akkor érhet meglepetés, po-
zitív és negatív is. Az egyik kapolcsi fesztiválon a 
szobrok közé „rejtettem” egy kamerát. A felvétel 
sok vidám arcot örökített meg, ahogyan reagáltak 
a figurákra, és ez engem is vidámsággal töltött el. 
Sokan mondták már, hogy hasonlítok a szobraimra. 
Remélem, hogy az alkotásaimmal tudok másokat 
szórakoztatni.

Külön kategóriának tűnnek a „csinálós” szobrai, 
amiket dekorációs elemekkel is kiegészít. Tolla-
sozó pufók angyalok, a függőágyban ringatózó 
törpe sörösüveggel és cigarettával a kezében, a 
láncfűrészes gnóm vagy a napozó hölgyike. Ezek-
kel egyfajta tükröt tart a társadalom felé, kifigu-
rázza a hétköznapi cselekedeteinket?

Bizonyos értelemben igen. Van véleményem a min-
ket körülvevő világról. Szeretném megmutatni az 
embereknek, hogy amit látnak, nem biztos, hogy 
valóságos vagy fontos, talán érdekesebb, igazabb, 
ami mögötte van. Nem direkt persze, csak az én 
szerény eszközeimmel.

Hozzá lehet mérni ezeket a poénos jószágokat a 
„nagy” szobrászok alkotásaihoz?

Nekem nincs receptem arra, hogy honnantól szo-
bor, meddig ajándéktárgy. Ha azt veszem, ez egy 
viszonylag gyors technika, nem kell hónapokig 
farigcsálni súlyos tömböket. Lehet műalkotásnak 
vagy ajándéknak is tekinteni, ebből a szempont-
ból teljesen mindegy az anyaghasználat, a kész mű 
nagysága, mert nem kilóra mérik a művészetet.
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Lehet öntől szobrot rendelni?

Lehet, de vannak bizonyos korlátok. A művészi 
szabadságot nem lehet teljesen feladni.

Pályája kezdetén több galériában is láthatók vol-
tak a munkái, évről-évre számos kiállításon vett 
részt itthon és külföldön is. 2007-ben Lengyelor-
szágban elnyerte a Satyrykon rangos karikatúra-
fesztivál első díját. Mostanában azonban mintha 
kevesebb lenne a megjelenés, mi változott?

Nem pörögnek annyira a galériák. Néhányan na-
gyon szűk keretek közé akartak szorítani, és el-
szálltak az áraikkal is. Már csak a nevemet mentek 
be megkérdezni. A zsűriztetés meg számomra so-
sem volt vonzó, nem a cédula miatt vesznek. Izeg-
ni-mozogni kell, meg kell találni a vevőket. Van sa-
ját honlapom, egy amerikai oldalon is vannak fent 
alkotásaim. Tényleg kevesebb szobor talál gazdára, 
de meg tudunk élni belőle. Még szerencse, hogy a 
párom is keres (nevet).

Tudhatjuk, ki ő?

Természetesen, Kálmán Anna grafikusművész, 
könyvillusztrátor. Az országszerte híres Rumini 
rajzolója.

Gratulálunk, szeretjük a munkáit! De most azok-
ról a kitűnő versekről kérdezném barátját, Győrei 
Zsoltot – aki itt ül velünk –, amelyeket a szobrai 
ihlettek. Bár ezek nem szorulnak támogatásra, de 
a tréfás rímekkel remekül erősítik egymást.

Egy Király utcai kirakatban láttuk meg a – közben 
volttá lett – feleségemmel Péter munkáit, és telje-
sen beléjük habarodtunk. Többször odazarándo-
koltunk megnézni őket. Amikor azután közeledett 
Gabesz születésnapja, magától adódott az ötlet, 
hogy egy ilyen szobrot szerezzek neki. Kitudtam 
Péter nevét, és rögtön ráleltem a honlapjára. Meg-
lepett, hogy nemcsak szobrokat csinál, de ő maga 
is ír verseket. Minthogy éppen egy Szakállszárító 
című kortárs kabaré anyagát válogattam össze, el 
is kértem három versét, és a tetejébe rendeltem tőle 
egy tacskót is. A Szakállszárító dicsőségesen kimúlt 

azóta, a házasságból szívmelengető barátság kereke-
dett, de a tacskó még ma is ugyanaz. Az első verset 
is ő ihlette.

Csodálatos kettős játszma, méltó partnerei egy-
másnak. Tehát a versek mellett rendez is, ráadá-
sul kerületi lakos.

Régi óbudai famíliából származom anyai ágon; 
Brünnből indult, pallér ükapám az 1890-es évek-
ben vett házat a San Marco utcában, ahol 1970-ben 
megszülettem, nyulakat viszont a Zápor utcában 
tenyésztett, három sarokra a mostani lakásomtól. 
Nem tudom, Újlakot nem New-laknak hívták-e ere-
detileg – ha igen, nem kizárt, hogy az ükapám nyu-
lairól kapta a nevét. Rendezni amúgy csak elvétve 
rendezek, leginkább a soraimat: miközben a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemen tanítok, igyek-
szem minél többet és többfélét írni: verset, novel-
lát, Heltai Jenő-monográfiát, Schlachtovszky Csaba 
barátommal drámát, regényt is, de a Kosztolányi 
kritikai kiadásba is szerkeszthettem már könyvet. 
Péterrel igen könnyen hangolódtunk össze, kiállí-
tását is nyitottam már meg, könyvszekrényemet is 
építette már, de igazán ezek a versfigurálások tanú-
sítják, hogy félszóból-félszobor is értjük egymást.

Tényleg, mester, mi lehet a következő lépés, van 
hová fejlődni a törpe invázió, a lepkehálós an-
gyal, az expanderes figura után?

Nem biztos, hogy kell, de elképzelhető. Én nem 
akarok senkivel lépést tartani, versenyezni. Ma 
még fogalmam sincs, hogy holnap mit formázok 
meg, de biztos vagyok benne, hogy reggelre már 
tudni fogom. Vannak kimeríthetetlen témák. Vonz 
a bronz, az súlyosabb anyag az agyagnál, lehet, pró-
bálok majd valamit kezdeni vele. Szatíra 3D-ben – 
ez a legjobb dolog, amit csinálhatok.

CSONTÓ SÁNDOR

A következő oldalakon győrei Zsolt  
Molnár Péter Salamon szobraira írt 

verseit olvashatják.
Fotók: Oláh Gergely Máté
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Mikor a bőgőt épp pengetem,
szerelmi bánat tép engemet.

Kinyögöm – minek is himezném? –:
Szeretem remegőn Inezt én!

Nem lelem számban a síp helyét,
ha lesem gömbölyű csípejét.

Kibököm, csöppet sem szinezve:
beléhabarodtam Inezbe!

Azt ütöm fehéren, feketén:
nálánál nincs szebb lány e tekén!

Csak ennyi a titok – im ezért
püfölöm zongorám Inezért!

Helyes és aranyos gyerekek –
kár, hogy mind hiába nyekereg.
Ha szívem együknek kínálom,
az imád. Így pedig mindhárom.
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Most, hogy végre válásomat kimondták,
fogom magam, s fölcsöngetem Ilonkát.
Ha nem felel, hát fölhívom Piroskát,

hogyha él még, ha a gyomrát kimosták.

Végcsöngetem összes régi metreszem,
el nem hagyom addig üvegketrecem.

Telefonos könyvecskémet fürkészem –
s tantuszi kín: mindhiába fülkézem!

Azt reméltem, életem most fölpörög,
és naphosszat fűvel-fával flörtölök.

Füleimbe hangorkán s vad moraj zúg,
erre tessék: csak a foglalt vonal búg!

Nohát, hogyha nem kellek már semmiképp,
s szerelmemből mindegyikük kilábolt,

vállat vonok, és irány a virágbolt:
visszamegyek, s hopp, fölszedem Nellikét!

Borongós téli délután
Elrévedek, s némán kutakszom

Barátom kajtatom tunyán:
Hol kódorogsz, Esetlen Taksony?

Barlanglakó, morcos különc,
Apró, mérges-zöld, mint a vadsom,

A társaság kinek kölönc –
Ilyen fiú Esetlen Taksony.

És el tud bújni emberül!
Dühödten túrok és furakszom.
Nagy balhé lesz, ha megkerül

E nyamvadék Esetlen Taksony!

Megrettenek: mért nem lelem?
Tán messze jár? Szerencsen? Pakson?

De felnevet, és hirtelen
Ujjamra ül Esetlen Taksony!

Isteni
itt ez a kis tenisz,
fent az egekben,

körbelehelve éteri langgyal!
Játszadozunk – két szép, steril angyal:

Glória itt,
Lórija ott,

Röpke tökélyünk vetjük a latba.
Most az eredmény negyven-egál,

szufla se rebben,
s hoppla! a játszma megáll –

földre potyolt le a labda.
Félre-ledobjuk könnyü rakettünk,

s érte leszállunk. S benne rekedtünk
máris a sűrű, bús kulimászban!

Mennyi teremtmény jajgat a bajba’,
és segedelmet kajtat abajgva.

Egyre imádkoz’,
vagy pedig átkoz,

csöpp vigaszát meg nem leli másban.
„Merre az Isten?”
„Fent, a teniszben

ő a mi bírónk,
harminc-semmit s negyvenet írónk.

Nézd ceruzája hegyét: csupa nyál az” 
– ennyi a válasz.

S így lecsitítva tömérdek lenti
kétségbeesettet,

fölrepülünk, s folytatjuk a fenti
kékségbe’ e szettet.
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B e s z é l g e t é s  a  l e g e n d á s  b l u e s  f u v o l i s t áv a l

Ötven éve jazz-rockot és blues-rockot játszik. Az élő fellépések embere, eddig csaknem 9000 koncertje volt idehaza és 
külföldön. Nem látjuk bulvárlapok címlapján, nem folyt bele a politikába, a Török Ádám név egy megbízható brand.  
Ezer szállal kötődik Óbudához, évek óta itt van a zenei bázisa is.

Fotók: Szász Marcell
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Úgy tudom, zsenge ifjúságában a sportpályákon 
töltötte az idejét, szó sem volt zenéről. Hogyan 
került mégis a színpadra?

Ott kezdeném, hogy gimista koromban, mint min-
den srác, én is futballista akartam lenni. Elég jó 
szinten fociztam, erős felépítésű voltam, és nagyon 
durván játszottam. Az ötvenes, hatvanas évekről 
beszélek, a magyar foci aranykoráról, a Puskás 
Öcsiék idejéről, és utána jöttek az Albert Flóriék. 
Szóval voltak példaképeink.

Egyesületben játszott?

A Marczibányi téren, a Turbóban rúgtam a labdát 
és az ellenfelet, majd a Vasasban, ott nem voltam 
igazolt játékos. Akkor már a Toldy Gimnáziumba 
jártam, állandóan megbuktam, és a suli nem járult 
hozzá, hogy sportoljak.

Évekkel később én is odajártam, a tanárok emle-
gették, hogy milyen rossz gyerek volt...

Emlegettek... azt elhiszem... nem voltam egy is-
kolába járó fajta. Azért jó emlékeim vannak a kö-
zépiskolából. Ott ismerkedtem meg a beatzenével. 
Egymásnak adogattuk a lemezeket, a srácok szülei 
hozták külföldről, a Szabad Európát is hallgat-
tam, meg a Luxemburgot. Közben még mindig 
focistának készültem, amit jogász apám nagyon 
nem akart. Tanuljak inkább tovább. Harmadik-
ban kirúgtak a gimiből, apám keserűen mondta, 
na, téged kivágtak, most már sohasem mehetsz 
egyetemre. A Petőfibe vettek fel harmadikba osz-
tályismétlőként, és itt jött az életem fordulópontja.

 A Petőfiben minden srác zenész akart lenni?

Nem egészen. Úgy kezdődött, hogy az osztálytár-
saim nem mertek odajönni hozzám. Akkor már 
kicsit megeresztettem a hajam, Eszterházy-kockás 
zakó, a fehér Lee gatyámat az Ecserin szereztem 
be, nagy dolog volt az 1965-ben. Úgy éreztem, kész 
belvárosi ficsúr vagyok. Egyszer csak a nagyszü-
netben elkezdtek odajönni a lányok. Nem értet-
tem. Addig még nem csajoztam, csak fociztam. 
Két hét múlva egyikük behozta az édesanyját, aki 

megkérdezte, Ádám, eljön hozzánk szombaton 
ebédre? Mondtam neki, csókolom, én nem nagyon 
eszem, csak focizom, amúgy anyám csodálato-
san főz, köszönöm, nem megyek. Arra gondolt, 
hogy kaja után oltárhoz is vezetem a lányát? Na, 
mindegy. Aztán odaszólt két osztálytársam, Sol-
tész Peti és Kiss Zoli, hogy Ádám, tudsz te éne-
kelni? Rávágtam, hogyne tudnék. Addigra már 
meséltem nekik, hogy a Toldyban egy osztályba 
jártam a Zalatnayval, és páran fiúk, mint a Cini 
kis apródjai, elkísértük a fellépéseire. Bevettek 
az együttesükbe, és akkor kezdődött a karrierem. 
Marhára szerencsésnek mondhatom magam. A 
hatvanas évek közepén több ezer gyerek kezdett 
beatzenét játszani, dobokat, gitárokat vettek őrült 
pénzekért, és abból a felhozatalból kábé kétszázan 
maradtunk, akiket ma is ismernek, sajnos sokan 
meghaltak. Szörényiék és Radics Béláék vágtak 
bele elsőként, mi voltunk a második hullám. Or-
dibáltam a színpadon, és egyre jobban ráéreztem 
a dolog ízére. Fuvolázni később kezdtem, vettem 
pár órát egy zenetanárnőtől, aztán a fellépések 
közben fokozatosan magam tanultam meg.

Ezt a gimnáziumi bandát tekinthetjük az első 
Mininek?

Igen, de az igazi Mini indulását 1968 nyarára te-
szem, egy évvel a gimi után. Akkor hoztam oda a 
Závodi Janót, akivel egy házban laktunk a Várban, 
és kétéves korunk óta barátok vagyunk. Az együt-
tesben volt még a Czipó Tibi és a Kiss Zoli, ez a 
korszak 1970 decemberéig tartott. A badacsonyi 
Tátika presszóban volt a nyári törzshelyünk, több 
száz gyerek előtt játszottunk, a Janóval kétna-
ponta új szobát kellett kivennünk a hajnali csajos 
bulik miatt. ‘70-ben elment a Závodi, és onnantól 
kezdve gyakoriak lettek a tagcserék. 1971-ben már 
Papp Gyula orgonistával, Nagy Pisti basszusgi-
tárossal és Németh „Nemecsek” Tamás dobossal 
alkottuk a Minit.

Ezt a felállást már az egész ország megismerte...

Országos turnéink voltak, Erkel színház, Kisstadi-
on. Megjelent három kislemezünk, nagylemezünk 
csak jóval később lett. 2008-ban adták ki az akkori 
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legnagyobb számainkat Fruit Pebbles címmel bake-
liten. Hazai rockszakírók szavazatai alapján Ma-
gyarországon ez minden idők második legjobb rock 
LP-je. Az első a Syrius, Az ördög álarcosbálja, és a 
’78-as Vissza a városba albumunk is benne van az 
első harmincban.

A hetvenes évektől három kultikus budai hely 
határozta meg a mozgásterét.

1969-ben találtuk ki a Mini klubot az I. Kerületi 
Művelődési Ház vezetőjével, a drága Margó néni-
vel. Állt a sor a Clark Ádám térig; akiket már nem 
engedtek be, bemásztak az ablakon. A Bem rakpar-
ton eddig közel ezer bulit tartottunk. Margó néni-
vel hoztuk össze a Tabánt is, én voltam a házigazda, 
’72-től tizennégy évig bazseváltunk május elsején 
és augusztus huszadikán az LGT-vel több tízezer 
ember előtt. A rendszerváltás után, 1990. augusz-
tus 20-án én nyitottam az első szabad Tabánt. Hét 
évig menedzseltem, hoztam a szponzorokat, össze-
állítottam a műsort, aztán a több milliós költségek 

miatt átvette a szervezést egy profi menedzsment, 
de a mai napig én vagyok a házigizda. 1969-től nya-
ranta a Bem rakpartról a Budai Ifjúsági Parkba tette 
át a székhelyét a brancs. Kilencvenhétszer lépett fel 
a Mini, ma is sokan emlegetik a keddenkénti telthá-
zas Mini, P. Mobil bulikat.

Tudomásom van róla, hogy a Mini ifiparki zenéje 
messze földön élő emberekig is eljutott. Egy pesti 
hotelban dolgozó ismerősöm mesélte, hogy lan-
gyos nyári estéken varázsos fuvolaszót fújt Bu-
dáról át a dunai szél. A szállóvendégek a teraszra 
kiülve hallgatták. 

Nagyon jól tették. Harmincnégy év után augusz-
tusban újra halhatták, a Várkert Bazárban a Mobil-
lal nyomtunk egy fergeteges nosztalgiabulit.

Nyugatra kijutott a Mini?

Sajnos nem. Lengyelországban játszottunk rengete-
get, nyolc évig turnéztunk, szinte már hazajártunk a 

miskolc, 1973   Fotó: török ádám archívumPetőfi csarnok, 2003   Fotó: R iskó Gáspár
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lengyelekhez. Kétszer léptünk fel a Szovjetunióban. 
Az első alkalommal a kijutásunk fergeteges volt.

El kell mesélnie!

Házibuli után reggel negyed hétkor csöngött a te-
lefonom, azonnal menjek be a KISZ-székházba. Ta-
xival rohantam, mi a franc lehet? Ott ült egy kövér 
elvtársnő, közölte, hogy a Mini a jövő héten megy a 
Drúzsba Fesztiválra Leningrádba. Mondtam, be va-
gyunk táblázva. Nem baj, majd ő elintézi. Hatalmas 
vonattal mentünk, rajta az összes elvtárs és a fellépő 
művészek. Emlékszem, 1977. augusztus 16-a volt, az-
nap halt meg Elvis. Az egyik fejes titokban a fiatal 
szeretőjét is hozta, a mi kusettünkben rejtették el a 
négy hippi közé, ebből adódott némi komplikáció. 
Átmentünk a határon, lassított a vonat, egy föl-
dúton egy mámuska álldogált egy szál pendelyben, 
karján meztelen gyermekkel, és integetett nekünk. 
Ő volt szegény az első fogadóbizottságunk. A fő-
elvtárs behívatott éjszaka a fülkéjébe, hogy majd én 
rendet vágok köztetek, idekint rendesen kell visel-
kedni. Közben végig inni kellett vele, alig találtam 
vissza a kusettbe. A Németh Karcsi ugyanígy járt. 
Reggel értünk Leningrádba, a pályaudvaron foga-
dóbizottság, Borisz Pasztuhov, a Komszomol első 
titkára mondott kétórás beszédet, utána a KISZ KB 
első titkára, Maróti következett, még másfél óra. 
Másnaposan kókadoztunk a tűző napon, tiszta 
szürreális volt, mondtam a többieknek, gyerekek, 
hát megérkeztünk a nagy Szovjetunióba.  

Gondolom, a főelvtárs szerint nemcsak a Szovjet-
unióban, hanem itthon is rendesen kellett (volna) 
viselkedni. Piszkálta a hatalom önöket? 

A fellépéseinkkel nem, a magánéletünkkel lehetett 
problémájuk. Folyamatos bulizás, piálás, csajozás, 
elég komoly feltűnést keltettünk. Annyira emlék-
szem, hogy a főcenzor, Erdős Péter szólt, hogy jött 
itt egy levél magáról, Ádám, hogy nem a szocialista 
ember erkölcsei szerint él. Margó néni egyszer közölte 
a Bem rakparton, hogy volt itt valami elvtárs, és ró-
lad érdeklődött. Csak annyit mondtam neki, hogy az 
édesanyáddal élsz, és rendes ember vagy. A rendszer-
váltás után tudtam meg, hogy a Mini körül is műkö-
dött megfigyelő hálózat, 12-13 besúgó jelentett rólunk. 

Nem tudtam semmiről. Hogy kik lehettek, rajongó... a 
csajok közül... zenészkolléga... már nem firtatom.
 
Miért oszlott fel a Mini? 
 
Rengeteg ember elment, több pénzt akartak keres-
ni. Nyilvánvaló volt, hogy a jazz-rock nem az a mű-
faj, ahol dől a lé. Ellenben ezzel a zenével fel lehet 
jutni a csillagos égig, és ott lehet maradni sok száz 
évig, ahogy én is csinálom. Akik kiléptek, azokat 
ugyanúgy becsülöm, mint akik maradtak, nem ha-
ragszom senkire. Pár távozónak nagyon bejött, híres 
lett, Závodi a Piramissal, Papp Gyuszi a Skorpióval, 
Németh Lojzi a Bikinivel, és van egy csomó, aki már 
sehol nincs, ment a levesbe, a köménymagos levesbe.

Mihez kezdett egyedül?

Szólókísérleteim voltak, különböző formációk, 
majd a Tátraival megalakítottuk a Tátrai-Török 
Tandemet. Olyan profi komputereket használtunk 
zenei alapoknak a nyolcvanas évek közepén, amik 
még most is futnak Amerikában. Ezekre tettük rá 
a kompozíciókat a Tibivel, amik gitáron és fuvolán 
szólaltak meg. 1984-ben jutottam ki először nyugat-
ra, Nyugat-Berlinbe, akkor kezdődött az elektro-
nikus korszakom. Mostanában járok Amerikába, 
Kanadába, szólóban lépek fel, néha helyi zenésze-
ket is beveszek, és használom a számítógépes zenei 
alapot. Los Angelesben háromszor játszottam, ez 
volt a fiatalkori álmom, Los Angeles, amit nyugdí-
jasként megvalósítottam.

A nyolcvanas évek végén a Víziváros mellett 
Óbuda zenésze is lett. Járt itt azelőtt a Minivel?

A Mini a nagy korszakában alig lépett itt fel. Vala-
hogy nem hívtak. Talán elkönyvelték, hogy a Mini 
budai, nem óbudai.

Egyáltalán, volt itt akkoriban rockélet?

Úgy emlékszem, egy-két művházban voltak bulik. 
’88-ban egy régi barátommal piálgattunk a Fő téri Új 
Siposban, aztán elsétáltunk a Duna felé. Odajött egy 
fiatal nő: Szia, Ádám, én vagyok a művház vezető-
je, volna kedved fellépni? A Zichy-kastélyban óriási 
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bulikat csináltunk zenészbarátaimmal, felléptettem 
a Baksa Soós Jánost a legendás Kex együttesből, és 
idehoztam fiatal zenekarokat is.

Ön híres fiatal tehetségek felfedezéséről...

Világéletemben játszottam fiatalokkal. Nekem 
is jólesett, amikor a Radics Béla, vagy valaki más 
a kezdeteknél segített. Ugyanezt csinálom én is. 
Akikben látok tehetséget, azokat meghívom játsza-
ni. Akiknek tetszik a zeném, és jönnek velem egy 
ideig az utamon, azoknak segítek. Például Horváth 
Misi szájharmonikást foglalkoztattam vagy húsz 
éve, most van egy tizenegy éves virtuóz gitáros, a 
Fehér Ádika, és nemrég bevettem a Minibe a húsz-
éves kiváló dobost, Tóth Dénest. A két fiam közül 
a nagyobbik gitáros, ő is játszott velem tíz-tizenöt 
éve, azóta a saját útját járja. Itt elmondanám, hogy a 
kisebbik fiam, Dani a küzdősportok kétféle ágában 
lett Európa-bajnok, és a K1 világbajnokaként vonult 
vissza. Nagyon büszke vagyok rá. Anno a Bem rak-
parton is rendszeresen játszottak fiatal zenekarok a 
Mini előtt, de igazán a Zichy-kastélyban foglalkoz-
tattam sokukat. A Zichy után mozgalmas idők jöt-
tek, ’90-től Svájcban kezdtem fellépni, közben 1991-
ben megalakítottam a Török Ádám és a RABB-ot, 
becenevén Rabbocskát, a Závodival, Muck Ferenc 
szaxissal, Zsoldos Tomi basszusgitárossal és Köves 
Pinyó dobossal.

 Hogyan került ki Svájcba?  

Bécsben megnéztem egy svájci bandát, a Jammint, 
összehaverkodtam a tagokkal, kimentem hozzájuk 
Bernbe, meghívtam őket, játszottak a Zichy-kastély-
ban is, ők visszahívtak, és kialakult az állandó kap-
csolat. Andy Locher menedzser, aki Billy Cobhamet 
is futtatta, meghívott öt évre, vittem a zenekaromat 
is. Svájc egy nagyon kemény piac, főleg nehéz kis klu-
bokban játszani, és tartani a versenyt a legjobb ban-
dákkal. Azt hiszem, sikerült, azóta is visszahívnak.
 
Volt piaca Svájcban a jazz-rocknak?

Inkább blues-rockot játszottunk quintettben vagy 
kvartettben. A jazz-rock ott is visszaszorulóban volt 
sajnos, egyre fogyott a közönsége, ahogy Magyar-
országon is. ’90-ben beütött az úgynevezett blues 
bumm, a blues újra divat lett az egész világon. El-
jutottunk Németországba, Ausztriába, a kilencvenes 
években nagyon ment a blues itthon is. 1994-ben 
meghívtak az akkor megnyitó Glob Royal Klubba – 
ez is Óbuda, hiszen ott van a Kolosy tér mellett, a 
Csemete utcában. Decembertől ott nyomtuk két évig 
a rhythm and bluest a Rabbocskával. Sajnos nem jöt-
tem ki az akkori vezetéssel, és Pesten folytattam az 
Old Man’sben. Teltházas bulik, tíz évig ment, mint 
a távirat. A Rabbocskát 1998-ban feloszlattam. A ta-
gok tágították a mozgási lehetőségeiket, egy idő után 
nem tudtuk egyeztetni az együttes és a magánfellé-
pések időpontjait. Meguntam. 2015-ben visszajöttem 
a Glob Royalba, jó fejek az új vezetők, remélem, hosz-
szú távon tudjuk folytatni az együttműködést.
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Hozta magával a fiatalokat is?

Határon túli rock-blues bandákat hívtam meg, na-
gyon szeretem őket, soha nem játszanának Buda-
pesten, ha nincs Török bácsi. Nyugdíjas zenészeket 
is meghívok, kapjanak egy kis fellépési lehetőséget, 
harminc rongy a nyugdíjuk, nincs munkájuk, ra-
gyogó muzsikusok, csak tengődnek.

Gyakran emlegeti magát Török bácsinak. Ön ta-
lálta ki?

Nem. A fiatalok mondogatják úgy tíz éve, hogy lesz 
valami buli, Török bácsi? Én nem szégyellem a koro-
mat, nem húszéves vagy, hanem mindjárt hetven.... 
2014 januárjában átruccantam még a Bécsi úti Old 
Buda Klubba, vittem az ifjakat és az öregeket, sajnos 
csak három hónapig csináltam, linkóci volt a tulaj.

Elképesztően jól emlékszik évszámokra, hely-
színekre.

Persze. Negyvenvalahány éve menedzselem ma-
gam, minden fejben van.
 
Fel tudná sorolni a Mini összes tagját is? 

Mindenkit. Közel hatvanan játszottak a Miniben, 
az összeset tudom. Azt vettem fel tagnak, akivel 
már legalább három hónapot együtt játszottam. 
Volt, aki otthagyott, másokat én küldtem el. Tudja, 

a progresszív rock, a jazz-rock és a blues állandó-
an változik. Különösen a ritmust változtatja. Az 
én esetemben például van ugye a szólóhangszer, 
a fuvola, és mindig van egy állandó billentyűsöm, 
akivel csináljuk a nótákat. A ritmusszekciót cserél-
ni kell, és ezáltal frissül az egész. Közben új zenei 
ötletek is eszünkbe jutnak.

Sohasem kísértette meg a gondolat, hogy mint 
számos pályatársa, populárisabb hangzás felé 
nyisson?

Nem. Nekem az a véleményem, hogy az igazán 
jó rockzenész az, aki a saját zenéjét játssza. Olyan 
nincs, hogy egyszer bluest, egyszer reggae-t, egy-
szer csasztuskát játszom. Ez egy hülyeség. Rengeteg 
kiváló zenész van, akik a könnyebb siker reményé-
ben az éppen divatos műfajban tolják, de ők nem 
azok, akik nyomot hagynának a zenetörténetben.

Magyarországon a jazz-rocknak megvan a saját 
közönsége, klubokban, művházakban, koncert-
termekben. Ezek szerint elfogadta, hogy soha 
nem fog nyolcvanezres stadiont megtölteni, mint 
mondjuk az Omega vagy a Hungária?

Nemrég mondta valaki nekem egy tévéműsorban, 
hogy te mégsem futottál be annyira, mégsem lettél 
igazán híres. Nekem van egy stílusom, a progresz-
szív rock, blues, jazz-rock keveréke, amit ötven éve 
játszom, már több, mint ötven éve vagyok a pályán, 
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ha a gimnáziumi bulikat is beszámítom. Százhúsz 
dalom van, azokat variálom, reggeltől-estig, ha 
meghívnak. A zenéket a billentyűs Papp Gyula és 
Németh Károly, valamint a szólógitárosaim, Závo-
di János és Tátrai Tibor szerezték, néhányat én ma-
gam, a szövegeket pedig mind én írtam. Előveszek 
harminc-negyven éves nótákat, picit átalakítom. Én 
ilyen vagyok, ezért szeretik a zenémet, a közönsé-
gem akkora, amekkora, és ez így jó.

Milyen korosztályokból tevődik össze a mai kö-
zönsége?

A nyolcvan százalékuk 55-65 éves, ők járnak a kon-
certjeinkre. Elvétve fiatalabbakat is megfog ez a zene.

Huszonévesek, harmincasok nincsenek?
Nincsenek. Rádiók nem játsszák a zenénket, a te-
levíziókban ritkán szerepelünk, kevés lemezünk 
készül, a fiatalok nem tudnak rólunk. Nincs közön-

ségutánpótlás. Nekem annyiban mázlim van, hogy 
a fiatal zenészek szívesen játszanak velem, elhív-
nak vendégfellépőnek a koncertjeikre, ordibálok, 
fuvolázok, a fiatal közönség pedig tapsikol.

Az utóbbi időben két Mini együttest futtat párhu-
zamosan. Miért?

A Török Ádám és a Miniben fiatalokkal játszom, 
az ős Mini értelemszerűen a régi öregekből állt 
össze. Legújabb változata a Mini Acoustic World; 
négy csodálatos vonós csajjal kiegészülve – Papp 
Gyuszi zseniális hangszerelésében Bartók-feldol-
gozásokat és Mini-nótákat játszunk. Októberben 
jön ki az első lemezünk, megjelenik CD-n is, és 
megyünk a műsorral Amerikába. Szakmailag na-
gyon elismert anyag, miközben a közönség még 
szinte nem is tud róla.

Folyamatosan készít új számokat, de a rajongói a 
régi balladákat követelik a bulikon.

Igen, azokat imádják, amit a Papp Gyulával ír-
tunk, mondhatom úgy, az aranykorban. Aztán 
ott volt az ezüstkor a hetvenes évek közepétől, 
Németh Karcsi szerzeményei, a Kell a barátság, 
a Kolduskirály... Azért megemlíteném, hogy van 
egy új számom, a nagylemezen is rajta lesz, szo-
morú apropója van. Emlékút a balladafolyón. 
Azokról a barátaimról szól, akikkel együtt ját-
szottam, és már nem élnek. Sajnos, egyre hosz-
szabb a névsor. Mondtam a Závodinak, ha én is 
felkerülök rá, majd te énekeld! Hát, ennyi az idő. 
A Janó decemberben, én januárban leszek het-
ven. És a Mini ötven.

Kinéz egy nagy születésnapi bál?

Január 27-én a G3 rendezvényközpontban lesz az 
Egy este Török Ádámmal. A Tátraitól kezdve a fia-
tal zenészeken át a vonós csajokig mindenki fellép, 
aki mozog. Mindenkit várok szeretettel!

Végezetül beszéljünk még pár szót az aranykor 
slágereiről! A szövegekkel nem volt baja a szoci-
alista sanzonbizottságnak?
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Ott van például a Vissza a városba, eredetileg azt 
énekeltem, hogy álltam az ablakomnál, és néztem 
a tegnapon túl. A tegnapot kihúzták, és úgy került 
lemezre, hogy néztem a városon túl. Az új Miniben 
megint tegnapot énekelek.

Mi volt az értelme ennek a szócserének? Ön érti?

Nem. Fogalmam sincs. Az első nagylemezünket 
meghallgatva Bors Jenő, a lemezgyár igazgatója fel-
ordított, hogy milyen hü-
lyeségeket ír ez a Török! 
Aztán letiltottak. Ezek 
után odaadtam a szöve-
geket az S. Nagy István-
nak, ő afféle stróman is 
volt, kicserélt szavakat, 
és az ő neve alatt futottak 
a szövegeim. Sajnos volt 
egy hátránya: a lét is ő 
vette fel érte.

A Kereszteslovagot nem találták túl depressziósnak?

Azt átengedték. A húgommal megnéztük moziban 
a Keresztesek című filmet, nagyon tetszett, és utána 
együtt megírtuk a szöveget. A Czipó Tibinek már 
megvolt az a basszus motívuma, tudja, ami végig-
megy a nótán, arra írtuk. Megfogott a dallam sejtel-
mes, középkori hangulata. Azt hiszem, hogy máig 
ez a legjobb Mini-szöveg.

A nyugati rockegyüttesek szinte mind megírták a 
maguk drogos, lebegős opuszukat. Az Asztalhoz 
leültem című balladája az alkohol jótékony ha-
tásainak állít emléket. „Megittam sok-sok üveg 
bort... fájdalmam lassan elszáll, eltompul...”

Igen, ugyanazt írtam meg, mint ők, csak a magyar 
valóságba illesztve. Természetesen ezt egyáltalán 
nem engedték nagylemezre. Voltak bizonyos témák, 
alkohol, nyomor, amiket a szocializmusban nem 
nagyon lehetett emlegetni. Ott van például a Jethro 
Tull ’71-es zseniális Aqualungja. Hát hol írhattam 
volna én egy parkban ücsörgő koldusról? Már jött is 
volna a magyar kommunista gondolatrendőrség.

Ezekben a szövegeiben jelen van a magány. A Visz-
sza a városba a kor hippihimnuszának tekinthető, a 
hippivilág alapja pedig pont az állandó együttlét, a 
közösségi összetartozás. Miért énekelte, hogy „de ott 
fenn a tónál is csak egyedül, egyedül élek”?

Ezt ’72-ben írtam, amikor már nem mozogtam any-
nyira a belvárosi branccsal, mint korábban. Hippi-
ként éltem a hatvanas években, lejártunk a Ve-
lencei-tóhoz, a Balcsira, Badacsonyba, egész nap 

házibuli. Felmentünk a 
csajokhoz, hazajött az 
apjuk, másztunk ki első 
emeleti ablakon, egy szál 
gatyában. Csodálatos idők 
voltak! ’71-ben befutott a 
Mini, eltávolodtam a bel-
városi galeritől.  A haverok 
ugyanúgy tovább piáltak, 
nagy részük már nem él. 

Ha velük maradok, én is mentem volna a levesbe, 
de így élek és dolgozom. Erről szól a nóta, hogy már 
egyedül vagyok, megyek az utamon, de a hippikor-
szak hangulata továbbra is bennem él.

A régi barátokkal végleg megszakadt a kapcsolata?

Hát, elmaradtak szépen lassan. Talán kicsit irigyek le-
hettek. Egy barátom megmaradt, rajongóból lett nagy 
haverom, ő disszidált, és kint él Hawaii-on. Rendes 
hippiként a szabad ég alatt lakik sátorban egy kerí-
tés mellett. Meg szoktam látogatni. Azért szeretem, 
mert aranyos gyerek, lélekben olyan maradt, mint én. 
Semmi medencés villa, meg luxuskocsi. Nekem sincs 
semmim, csak annyi pénzem, hogy megéljek.

Arról nincsen szó, hogy abbahagyná?

Szeretek zenélni, és játszanom is kell, különben mi-
ből élnék meg? 35 ezer a nyugdíjam, azzal nem sok-
ra mennék. A rádiók engem nem nagyon játszanak, 
de nem is érdekel. A közönség szeret, Közép-Eu-
rópában mindenhol ismernek, jönnek a koncertje-
imre, és ez a lényeg. Közben már nemcsak zenélek 
Óbudán, hanem itt is lakom a feleségemmel, pár 
házra a Komjáditól.

Kabai József

szórólap 1988-ból.   forrás: Óbudai Társaskör

Január 27-én a G3 rendezvény-
központban lesz az Egy este Török 

Ádámmal. A Tátraitól kezdve a 
fiatal zenészeken át a vonós csajo-

kig mindenki fellép, aki mozog. 
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Fotó: családi archívum

L O C I  C O L O R

A z  ó b u d a i  S Z A B A D S Á G H A R C O S  H A J Ó S

B e s z é l g e t é s  a  v i l á g j á r ó  ö t v e n h a t o s  f o r r a d a l m á r r a l

Marton Gyula az Árpád Gimnázium tanulójaként vett részt az 1956-os forradalomban, később hajóépítő mérnök lett, 
de szolgált tengerjáró hajón is az óceánokon, vitorlázott a Balatonon és a tengereken, később regényeket írt, valamint 
hajótervező irodát nyitott Óbudán, ahol ma is él.

1956 októberében ön Óbudán az Árpád Gimnázi-
um tanulója volt. Miként csatlakozott annak ide-
jén a forradalmi eseményekhez?

Már október 23-án kimentem a Bem térre, onnan 
pedig a tömeggel együtt átmentünk a Kossuth térre. 
Közben találkoztam egy szintén óbudai barátom-
mal, aki akkor már főiskolás volt, az akkori Kerté-
szeti Főiskolára járt. A barátom, H. Sándor előző este 
a főiskola delegáltjaként ott volt a Műegyetemen, 
ahol részt vett a tüntetés megszervezésében. Én az-
tán ezekkel az egyetemistákkal voltam a tüntetésen, 
akiket a barátomat leszámítva korábban nem ismer-
tem. Az ablakokba kitett rádiókból hallottuk közben 
a Gerő-beszédet, amin felháborodott a tömeg, mert 
Gerő csőcseléknek nevezte a tüntetőket. Az egyete-
misták egy jelentős létszámú csoportja a Rádió épü-
letéhez ment, hogy az adásban beolvassák az akkor 
már tizenhat pontra bővült követeléseket. Mi azt a 
feladatot kaptuk, hogy a Kossuth Nyomdába men-
jünk, és ott nyomattassuk ki a 16 pontot. A nyomdá-
ba egy küldöttség ment be, amelyről utólag tudtam 
meg, hogy a vezetője Obersovszky Gyula volt, aki-
nek irányításával lefoglalták a nyomdát, mint ahogy 
azt a másikat annak idején, 1848-ban. A nyomdá-
szokra elég sokat kellett várni, s már éjfél is elmúlt, 
amikor megkaptuk a hírt, hogy a Rádió épületénél 
lőnek. Aztán hallottuk, hogy közben ledöntötték a 
Sztálin-szobrot. Sándor barátommal elindultunk 
haza, ami nem volt könnyű dolog, mert ekkor már a 
Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nagykörúton és mindenütt 
orosz tankok voltak, ezért kerülőkkel, a Nyugati pá-
lyaudvaron keresztül – mintha utazni akarnánk –, a 
Váci utat keresztezve, a mellékutcákon át sikerült el-
lopakodnunk a Margit hídhoz, ahol meglepő módon 
nem volt őrség, így átmenve rajta haza tudtunk érni.

Mi történt másnap?

Másnap reggel megint elindultunk a pesti oldalra, 
közben egy csoportosulásba ütköztünk a Margit 
híd budai hídfőjénél. A tömeg közepén egy em-
bert rángattak, akire azt kiabálták, hogy ÁVO-s. Én 
felismertem, mert egy óbudai cukrászmester volt. 
Szegény hangosan tiltakozott, hogy semmi köze 
az ÁVO-hoz, de rángatták tovább, mert nem hit-
tek neki, és azt mondták a hangadók, hogy fel kell 

koncolni. Emlékeztem a nevére is a cukrásznak – 
Kőrösi Sándornak hívták –, mert gyerekkoromban 
tetszett a cégtáblája. A vezeték- és keresztneve közé 
odaírtam, hogy „Csoma”, amiért annak idején meg-
pofozott. Most hangosan kimondtam a nevét, mire 
felnézett, és megkérdezte: – Maga ismer engem? – 
Igen, ismerem, maga cukrász Óbudán. – Ekkor a 
barátom azt mondta: – A forradalmi ifjúság nevé-
ben felszólítok mindenkit, hogy azonnal engedjék 
el! – Erre a határozottságra aztán el is engedték, 
majd egy darabig még Óbuda felé elkísértük, mi 
pedig indultunk át Pestre. A Nagykörúton a Blaha 
Lujza térig jutottunk el, de már messziről lehetett 
hallani a kongást, ahogy kalapáccsal, mindennel 
bontották szét a Sztálin-szobrot, amelyet odavon-
tattak, s amelyből mindenki akart magának egy 
darabkát emlékbe. Utána tankok jöttek, vaktában 
lövöldözni kezdtek, mi pedig elindultunk a Duna 
irányába. Ekkor találkoztunk össze a volt általá-
nos iskolai tornatanárunkkal, akin nemzetőr kar-
szalag és fegyver volt. Kérdezte, hogy beállnánk-e 
az Engels téri (ma Erzsébet tér) csoportjába, ahol ő 
parancsnokféle volt. Csatlakoztunk hozzájuk, kap-
tunk fegyvert, megmutatták, hogyan kell használ-
ni a Molotov-koktélt, de aludni onnan is mindig 
hazajártunk. A támaszpontunkat később úgy szét-
lőtték az oroszok, hogy a téren foghíj telek volt év-
tizedekig a helyén.

A kommunista hatalom számonkérését megúsz-
ta. Minek köszönheti ezt, illetve hogyan sikerült 
továbbtanulnia egyetemen, hiszen akkoriban en-
nél kevesebbért is sokakat kizártak minden fel-
sőoktatási intézményből?

Egyrészt annak köszönhetem, hogy megúsztam 
a számonkérést, hogy nem jelentem meg sehol 
fotón. Másfelől pedig azok, akik a mi Engels téri 
csoportunkban nemzetőrként harcoltak, lényegé-
ben szinte mindannyian kimentek nyugatra. Még 
részt vettünk a nagykovácsi csatában, majd a he-
gyeken keresztül Herceghalom térségébe men-
tünk, ahol Király Béláék megszervezték, hogy az 
egész csapatot kivigyék nyugatra. Mi hárman Sán-
dor barátommal és egy székely fiúval – aki román 
állampolgárként a zöldhatáron átjőve csatlakozott 
a csoportunkhoz – visszajöttünk Budapestre, ahol 
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később Sándor barátomat keresték a főiskoláról, 
ezért ő is disszidált, a székely fiúval pedig nem 
tudom, mi lett. Egyedül maradtam tehát, és nem 
bukott le senki, aki esetleg rám vallhatott volna. 
A harmadik oka az volt, hogy évtizedekig nem be-
széltem róla. Még a családban sem. A saját három 
fiamnak sem mondtam el 18 éves koruk előtt.

Ezért nem volt akadálya az egyetemi felvételének?

Az egy külön történet, ugyanis volt nekem az Árpád 
Gimnáziumban egy irodalomtanárom, dr. Tóth Pál 
László, aki – egyetlenként az iskolában – tudta, hogy 
nemzetőr voltam, mert összetalálkoztam vele a város-
ban úgy, hogy géppisztoly volt a nyakamban, karsza-
lag a karomon. Megállított, s kérdezte, hogy mi a hely-
zet, mi várható, és elbeszélgetett velem az utcán. Az 
első tanítási napra csak valamikor januárban került 
sor, s az első magyarórán kihívott engem a táblához, 
és ezt mondta az osztály előtt: – Ma Petőfiről lesz szó. 
Írd fel, fiam a táblára, hogy a haladás első kritériuma 
a nemzeti függetlenségért való harc. – Felírtam, és az 
óra végéig fent volt a táblán ez a mondat, ami részé-
ről lényegében forradalmi tett volt. Ez a tanár ettől 
kezdve engem – aki jó négyes tanuló voltam – úgy 
igyekezett segíteni, emelni felfelé, hogy jeles tanuló 
lettem. Ő írta alá az egyetemi felvételi kérelmemet is, 
így 1957-ben felvettek az egyetemre.

Evezzünk békésebb vizekre! Hajómérnökként 
milyen hajók tervezésében vett részt?

Magyarországon hagyományosan Óbudán, An-
gyalföldön és Balatonfüreden voltak hajógyárak, 
ahol szükség volt hajómérnökökre. Először az 
Óbudai Hajógyárban dolgoztam, majd átmentem 
a MAHART-hoz, ahol 25 évet töltöttem el. Vezető 
tervezőként részt vettem a balatoni katamarán ha-
jók tervezésében is. Abban az időben három nagy 
katamarán közlekedett a Balatonon: a Siófok, a 
Balatonfüred és a Badacsony. Ezek 300 személye-
sek voltak, ma már több ekkora méretű is van. De 
a MAHART-nál születtek Dunai hajók tervei is, 
mint például a Hunyadié, a Rákóczié és a Táncsicsé. 
Ezeken kívül úszó munkagépeket és egyebeket is 
terveztünk. Közben hajóztam is a tengeren, majd 
fejlesztési területre kerültem. Amikor ezelőtt húsz 

évvel nyugdíjba mentem, egy hajótervező irodát 
alapítottam, amely aztán 18 évig működött. A rajz-
táramban 140 hajó tervei voltak, amelyeket végül 
átadtam a konkurenciámnak.

Ezt miért tette?

A terveket tulajdonképpen felajánlottam a Köz-
lekedési Múzeumnak, de kiderült, hogy ha odaa-
dom nekik, akkor én nem juthatok többé hozzájuk, 
bele sem nézhetek a tervekbe, mert amíg a doku-
mentáció nincs feldolgozva, addig nem kutatható. 
A feldolgozás pedig sokáig eltart, hiszen még csak 
most munkálkodnak az Óbudai Hajógyár, utána az 
Angyalföldi Hajógyár tervein, így az én életemben 
ezekre nem került volna sor. Ezért gondoltam azt, 
hogy inkább odaadom a konkurenciának, akiktől 
azóta időnként kapok kisebb munkákat.

A MAHART-nál tervezőként, fejlesztőként és ha-
jógépészként is dolgozott. Hogyan került tengerre, 
és tengerészként milyen élményekben volt része?

Tengeri hajón 1984–1985-ben voltam hajógépész. 
Korábban, még amikor elkezdtem a hajómérnöki 
tevékenységemet, az volt a szokás, hogy az embert 
kezdetben kiteszik valamelyik hajóra tapasztalatot 
szerezni. Először a Jégtörő IV-esen teljesítettem szol-
gálatot, ahol egy kis gyakorlatot szereztem. Amikor 
később a MAHART-nál el akartak küldeni tengeri 
hajón tanulmányútra, tudtam, hogy ebből jó nem 
sülhet ki, mert a hajón – ahol mindenki dolgozik, 
én pedig csak szaladgálnék egy jegyzetfüzettel – 
engem nagyon utálnának, hiszen a tengerészeknek 
a központtal szemben egyébként is erős ellenérzé-
sük volt. Ezért kértem, hogy rendes gépészként ha-
józhassak be, ahol szabályosan szolgálatot is adok, 
mert így többet tudok tanulni. Így is lett: az egyik 
legnagyobb MAHART-hajón, az Ady tengerjárón 
szolgáltam gépészként. Amszterdam volt az anya-
kikötőnk, s rendszeresen valamelyik távol-keleti 
kikötőbe mentünk. Így sikerült aztán Bangkokba, 
Szingapúrba és más távol-keleti helyekre eljutnom.

Olyan kalandos a tengerjárás ma is, mint ahogy 
azt laikusként elképzeljük?

Nem. De annak idején, amikor én az Ady tenger-
járón hajóztam, akkor még negyvenketten voltunk 
a hajón, és az akkori gépesítés miatt mindenkinek 
volt munkája. Szabadidő is jutott, mert a legénység 
egyharmada volt szolgálatban, a többiek pedig él-
ték az életüket – a mi hajónkon még úszómedence 
és bár is volt. Amikor pedig kikötöttünk, akkor kint 
a parton folytatódott...

Akkor mégiscsak kalandos volt a tengerészélet…

Akkor. Ma egy ugyanekkora hajó hat emberrel 
megy. Gépesítve van minden, és nyugodtan lefe-
küdhet aludni a gépész is, mert ha valami gond van, 
abban a pillanatban jelzi az automatika. A kikötők 

sem olyanok, mint régen. Annak idején a rakodásra 
várva napokat, heteket eltöltöttünk például Bang-
kokban, ahol ment a „turizmus” – így hívtuk a kikö-
tői életet. De volt olyan tengerész, aki ki sem ment a 
partra, mert céltudatosan spórolt, hogy itthon lakást 
vagy valami mást vegyen, ezért nem akart költeni. 
Én tudtam, hogy csak rövid ideig hajózok, ezért ki-
használtam a „turizmust” a kikötőkben.

A hobbija pedig a vitorlázás. Ezt is a tengeren 
műveli?

A vitorlázás volt a hobbim a Balatonon, de négy 
évvel ezelőtt eladtam a hajómat, mert olyan árak 
vannak, amiket az ember nyugdíjból nem engedhet 

marton Gyula a forradalom 60 éves évfordulója alkalmából kapott 1956-os érdemrenddel    fotó: Benkő Vivien Cher
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meg magának. Amikor pedig dolgoztam, időm volt 
kevés rá. Annak idején kalózzal kezdtem, aztán sár-
kányhajóval versenyeztem, végül pedig a saját ha-
jómmal indultam a versenyeken. Jártam a tengerre 
is vitorlázni, de Magyarországról hosszú ideig nem 
lehetett a tengerre jutni. Aztán az első magyar hajó, 
amely a tengerre jutott, a Túravitorlás Sportkör Argo 
nevű Balaton 31-es vitorlása volt, amin váltott cso-
portokkal vitorláztunk 1980-ban a tengeren. Azóta 
többször is voltam több tengeren, amelyek során a 
legnagyobb utam Itália megkerülése volt.

Két könyve is megjelent. Az Üzenet című, ’56-ról 
szóló történetét regény formában írta meg. Miért?

Ez a regény lényegében a mi történetünk, a baráto-
mé és az enyém, még ha nem is egyes szám első sze-
mélyben íródott. Nem minden velünk történt meg, 
ami benne szerepel, ezért választottam a regényfor-
mát, hogy így tömöríteni tudjam az eseményeket. 
Azért lett Üzenet a címe, mert üzenetnek szántam 
a mai fiataloknak az akkori fiataloktól. Írogattam én 
már korábban is, és van két másik regényem is, ame-
lyek nem jelentek meg. Ezt a könyvet a forradalom 
ötvenéves évfordulójára szerettem volna megírni, 
amivel sajnos elkéstem, de azt követően Püskiék ki-
adták 2007-ben.

A Búcsú a tengerektől című könyve a Bem nevű 
óceánjáró hajó sorsáról szól. Mennyire kitalált 
történet ez, illetve mennyi benne a valós elem?

Ilyen hajó nem létezett. Amit benne megírok, an-
nak 99 százaléka megtörtént, de nem pont ott és 
akkor. A helyszíneket és a neveket megváltoztat-
tam itt is, hogy ne legyenek felismerhetők a sze-
replők. A regényben a hajó időbeosztása, az indu-
lások és az érkezések az Ady egyik útját követik, 
amelyen én részt vettem hajógépészként, amikor 
naplót írtam, és ezt használtam fel az íráskor.

Dolgozik újabb regényen?

Igen. Amikor édesanyám meghalt, a hagyatékából 
előkerült az öccse harctéri levelezése. Ebben az ő 
teljes levelezése benne van, amit a II. világháború-
ban a keleti frontról írt, mielőtt elesett a Don-ka-

nyarnál. Ő a Bolyai Akadémián végzett műszaki 
tiszt volt, aki részt vett a felvidéki és az erdélyi 
bevonulásban, majd kivitték az orosz frontra, ahol 
1943 januárjában esett el. A teljes harctéri levelek 
között olyanok is vannak, amelyek nem a cenzúrá-
zott hivatalos tábori postán keresztül jöttek, hanem 
a hazajövő bajtársakkal küldte el, amelyekben na-
gyon érdekes dolgok szerepelnek az ottani helyzet-
ről és az egésszel kapcsolatos véleményéről. Ebből 
írok most megint csak regényt, mert úgy érzem, 
hogy a Don-kanyarban történtek személyes véle-
mény alapján érdekes történetté állhatnak össze.

Nemrégiben, a forradalom 60 éves évfordulója al-
kalmából ’56-os érdemrenddel tüntették ki. Ho-
gyan fogadta az elismerést?

Nagyon büszke vagyok rá. Nemcsak azért, mert a 
60. évfordulón, 79 évesen ez életem első kitüntetése, 
hanem azért is, mert Wittner Mária adta át.

Visszakanyarodva Óbudához, milyen itt élni?

A szüleimmel 1941-ben kerültem a III. kerületbe, az 
akkori Szerzetes utcába. Ez az utca ma a II. kerület-
hez tartozik, 1950-ben hűtlen lett hozzám a kerület. 
A Szerzetes utcai lakásban laktam egészen 2000-ig, 
ott neveltem fel a gyerekeimet is. Az utcát az ötve-
nes években Kolozsvári Tamás utcának nevezték el. 
A „szerzetes” utcanév a kommunista időkben nem 
volt éppen kívánatos, ezért másik után néztek. 
A Kolozsvári Tamás nevet javasolta valaki, mire 
megkérdezték, hogy mégis ki a csuda volt az a 
Kolozsvári Tamás. A javaslattevő elmondta, hogy 
festő és grafikus volt, és vannak az Óbudai Múze-
umban is képei. Csak éppen azt hallgatta el, hogy 
Kolozsvári Tamás egy szerzetes volt. Iskoláimat az 
Ürömi Utcai Elemi Iskolában, a Fényes Adolf Utcai 
Általános Iskolában, majd az Árpád Gimnázium-
ban végeztem. Az Árpád fejedelem útján is laktam 
2000-től, és most már két éve élek itt a Tímár utcá-
ban. Barátaim nagy része is óbudai volt, én tehát 
nagyon szeretem Óbudát, amiben a feleségemmel 
nem mindig értünk egyet, mert ő Újbudán nőtt fel. 
Mégis évtizedek óta itt lakik ő is.

 BODZAY ZOLTÁN

77
S É TA

Átkozottul meleg volt a reggel. Az ébredéssel és a 
másnapossággal küzdve, egy bögre kávé társaságában 
kiültem a diófa alá. Hunyorogva elkevertem a tejhab 
tetejére szórt kristálycukron megcsillanó napfényt, 
majd hosszan kortyoltam az ismerős, keserédes ízt. A 
koffein jótékony hatása szétáradt a szervezetemben. 
Lassan magamhoz tértem, de az aranyban úszó kert 
látványa elvonta a figyelmemet, nem vettem észre a 
veszélyt. Pedig anyám mindig intett: – Ne járkálj mezít-
láb, mert megbánod! Nem tudhatod, mibe lépsz! Aztán 
rohanhatunk orvoshoz, és ápolhatlak nekem.

De mit tegyek? Szeretem a füvet a talpam alatt, 
és még sosem esett bajom. De ami igaz, az igaz, a 
szerencse eddig elkerült. Pedig mit nem adtam 
volna egy kis kutyaszarért. Talán még a lottóval is 
megpróbálkozom.

Mire elfogyott a kávé, viszketni kezdett a bokám. 
Lenyúltam, hogy megvakarjam, de abban a pillanat-
ban mintha izzó tőrt döftek volna bele. A fájdalom-
tól felkiáltottam, elejtettem a bögrét, és ösztönösen 
odacsaptam. Éreztem, hogy a kezem valamit eltalált. 
Megdöbbentő volt a látvány. Egy lüktető, fekete ful-
lánk állt ki a bokámból, és mindent elkövetett, hogy 
zsákszerű felső részéből mérget pumpáljon a bőröm 
alá. Gazdájának összeroncsolódott teste a fűben he-
vert, a bögre darabjai mellett. Szitkozódva kitéptem 
a fullánkot és elhajítottam. A fájdalom azonban nem 
enyhült, sőt egyre erőteljesebbé vált, felkúszott a lá-
bamon, a gerinc mentén egyenesen az agyamig ha-
tolt. Mire elviselhetetlen lett az érzés, árnyék borult a 
kertre, és a virágok elvesztették színüket. Fekete-fe-
hér lett köröttem minden, csak a bokám volt egyre 
duzzadtabb lila és vörös.

Álmos nyüszítve szaladt hozzám. Fejét az 
ölembe hajtva kérdezte, mi baj, majd szimatolni 
kezdett. Először megszagolta a lábam, majd a láb-
ujjaimtól a térdemig végig nyalt, végül már csak 
a duzzadást nyalogatta. Módszeres alapossággal, 
akkurátusan dolgozott. Érdes nyelve, mint egy 
reszelő, szinte felsértette a bőrt. Nem volt erőm, 
hogy eltoljam a fejét, pedig utáltam, ha nyalo-
gat, valami mégis azt súgta, hogy hagyjam, így 
hát összeszorított fogakkal tűrtem a kezelést. 
Nem tudom, mennyi idő telt el, csak az rémlik, 
mire fel eszméltem, már alig fájt, és a duzzanat 
is kisebb lett. – Jó kutya, rendes kutya! – mon-
dogattam, miközben megvakartam a füle tövét a 
legérzékenyebb, legcsiklandósabb részen. – Meg-
érdemled a vacsorát. Sőt, repetát is! Azzal nyögve 
felálltam, óvatosan a sérült lábamra helyeztem a 
testsúlyt, és elindultam a ház felé.

Álmos farokcsóválva elkísért, megállt a virá-
gok előtt, és megnyalogatta a szirmaikat. A ró-
zsák újra sárgák, vörösek és rózsaszínűek lettek. 
Majd végigszaladt a kerten, megrázta magát, és 
zöldet szórt szerte-szét. Ezután a diófához sza-
ladt, igazi férfi módjára felemelte a hátsó lábát, 
és levizelte. A kutyapisi beszivárgott a földbe, a 
gyökereken keresztül a fatörzsbe szívódott, erőt 
gyűjtve, elképesztő robbanással kilőtt az ég felé, 
telibe találva a napot, ami újra aranyfénnyel és 
tikkasztó meleggel árasztotta el a kertet. Álmos 
ugatva nyugtázta az eredményt. Még egyszer 
körbeszaladt, hogy ellenőrizzen mindent, majd 
odafutott hozzám, leült, és széles vigyorral egy 
extra fülvakarást kért.

T a s s  B á l i n t:  Á l m o s
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B a r l a i  m e s t e r  i s k o l á j a

K É P Z Ő

Valaki a napokban így fogalmazott: Barlai Lász-
ló iskolateremtő mester. Amikor visszamondtam ezt 
az érintettnek, csak mosolygott. Iskolateremtő? Talán 
Barcsay, igen. Vagy Kondor, Kokas, Bálványos… Ma-
radjunk az egyszerűbb iskolaalapítónál. Az igaz. 
Mert Barlai valóban iskolaalapító. Hosszú évek 
(évtizedek) óta szervezi, vezeti a Kelenvölgyi Fes-
tőiskolát, azt a kicsi, szerény, de egyre inkább szá-
mon tartott műhelyt, ahonnan már számos kiállí-
tásra érett, sőt rendszeresen kiállító festőt bocsájtott 
szárnyra – köztük nem egy óbudai tehetséget.

A Barlai féle iskola nem az avantgarde vala-
melyik új vagy régi vonulatához kapcsolódik, 
nem ül be a pillanat-életű divatok uszályába 
sem, hanem a hagyományos festészet manap-
ság kevésbé becsült, természetelvűnek nevezett 
irányzatát követi. Azt az irányzatot, amelyet 
a fényképezés, különösen a színes fotó megje-
lenése letaszított a tizenkilencedik században 
megszerzett trónjáról, s ma már csak lesajnáló 
hangsúllyal mondunk akadémikusnak. Az első 
impresszionisták vagy éppen az expresszionis-
ták teremtettek ugyan egy újfajta s időtállóbbnak 
tűnő tájképfestészetet, és számos más irányzat is 
hozzájárult a piktúra ezen ágának megújításá-
hoz, néha fantasztikus eredményekkel (legyen 
elég a legjobb szürrealisták kísérleteire, vagy 
éppen a fotónaturalizmus kiemelkedő munkáira 
hivatkozni), de ezek az iskolák nem folytatták a 
konzervatív hagyományt, hanem a természet, a 
táj újfajta megközelítésére törekedtek. Az amatőr 

festészet java vissza-visszanyúlt a német akadé-
mizmus eredményeihez, de többségükben az ön-
álló invenció hiánya miatt nem jutottak túl egy 
jóindulatú epigonizmuson, s ma is ez jellemzi a 
tájképfestők jelentős részét.

Mi indokolja hát azt, hogy a természetelvű fes-
tők kiállításai iránt folyamatos az érdeklődés, és 
eladásaik is megközelítik, néha meghaladják a di-
vatos irányzatok művelőinek eredményeit? Számos 
oka van ennek, s nem szabad csak a modern alko-
tások elszabadult árainak tulajdonítani a szolidabb 
árcédulákkal versenyző hagyományos tájképfestők 
kapósságát. Nem célom, hogy az okokat elemezzem, 
de ki kell emelnem néhány olyan vonást, amely a ter-
mészetelvű festészet művelői mellett szól. Meggyő-
ződésem, hogy a mai természetelvű festészet nem a 
realizmus utóvéd-harca, hanem értékőrző folytatás, 
egy lehetséges megújulás ígéretével teljes átmeneti 
állapot dokumentum-gyűjteménye.

Ez az irányzat ugyanis nem tűri a szakmai 
felületességet, nem engedi meg a modernizmus 
ürügyén nem egyszer elburjánzó blöfföt. Megkö-
veteli, hogy a művészek ismerjék a szakma min-
den csínját-bínját, tudjanak rajzolni, legyenek 
tisztában a kompozíció sajátosságaival, a színek 
világával, a fényviszonyok ábrázolásának fontos-
ságával, a felhasznált anyagok tulajdonságaival, 
a különféle textúrák és faktúrák eltérő szerepé-
vel, és így tovább. Ha bármelyik elem hibádzik, 
a hiány azonnal kikiabál a képből, és leleplezi az 
alkotói felelőtlenséget.
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79. oldal: t isztás az erdőben

80. oldal: kirándulók az óbudai hegyeken

80. oldal: pecázók

81. oldal: emlékezés a tónál
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Barlai László munkáinak alapvető erénye, hogy 
úgy konzervatívak, hagyománykövetőek, hogy 
egyúttal felsorakoztatják az elmúlt évszázad mo-
dern festészetének minden vívmányát a színhasz-
nálattól az ecsetkezelésig, a több szempontú kom-
pozíciótól a sajátos felületkialakításig. Ha szabad 
így fogalmazni: az obligát témaválasztástól függet-
lenül mintegy belülről modernek, huszonegyedik 
századiak.

Mi olyat tud Barlai, amivel kivívhatja a pálya-
társak tiszteletét, itt-ott irigységét? Órákig sorol-
hatnánk, s az olvasó csak akkor értené meg, ha 
minden jelző mellé odatennénk egy-két képet. Cik-
künk illusztrációs anyagát úgy válogattuk össze, 
hogy a reprodukciók többségükben a barlais eré-
nyeket tükrözzék. Mik ezek az erények? Elsőként 
a fények használatát emelném ki. A fény-árnyék 

viszonyok tartalomhordozó jellege általában fontos 
eleme a festészetnek, a természetelvű alkotások-
nál azonban minden más irányzatnál fontosabb 
pontos leképezésük. A másik kiemelendő erénye a 
festőnek az égi és földi vizek ábrázolása. Kevesen 
tudnak ilyen hitelesen felhőket, tavaszi, téli vagy 
éppen őszi egeket festeni; a felszíni vizek (folyók, 
tavak, lápok, kiöntések, patakok) ábrázolása is pá-
ratlan. A kettős táj, a valódi és a tükröződő olyan 
kontrasztokat eredményez, amelyekben az egyezés 
és különbözőség kompozíciós elemmé szerveződik, 
minden szemlélő gyönyörűségére.

Barlai László a mestereitől, a Rudnay-tanítvány 
Gera Gyulától, a nagy költő öccsétől, Váci András-
tól, a Munkácsy-díjas Végh Andrástól, a jóbarát 
Bálványos Hubától kapott, illetve az élete során ön-
nön erejéből kimunkált, évről évre erősödő tudását 

szinte észrevétlenül, minden erőszak nélkül adja át 
tanítványainak. Szívesen állít ki néhány képet nö-
vendékei csoportos tárlatain, s ezeken jó követni, 
hogy iskolája hallgatói nem válnak egy csoportnyi 
apró Barlaivá, hanem mind témaválasztásukban, 
mind stílusukban önálló egyéniségekként mutat-
koznak meg. A mester keze nyoma ott van ugyan 
a műveken, de soha sem fedik zeuszi gesztusok a 
hallgatói akaratot, hanem a gondos idősebb testvér 
már-már gyöngéd útmutatása segít az alkotói gon-
dok megoldásában.

Az évtizedek óta, 1951 szeptemberétől Óbu-
dán élő Barlai mester tavasszal múlt nyolcvankét 
esztendős. Piktúráján nem érződik a kora: fiatalos 
frissességgel, lankadatlan szorgalommal alkot, 
minden évben új kiállításon mutatja be munkáit, de 
még nagyobb gondot fordít tanítványai rendszeres 
bemutatására mind az újbudai, mind az óbudai ki-
állítóhelyeken. Míg e sorokat írom, két komoly ki-
állításának előkészületeit végzi. Mondanom se kell, 
az itt bemutatott munkák csaknem kivétel nélkül 
ott lesznek a galériák falain.

balatoni halászok

árad a duna

Barlai lászló munka közben
fotó: Antal istván
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A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi 
Múzeuma a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 
megbízásából idén tavasszal megelőző régészeti 
feltárást végzett a Csillaghegyi Strandfürdő terü-
letén, amelynek leglátványosabb eredménye egy 
különleges régészeti lelet, egy fogatos kocsit rejtő 
császárkori temetkezés megtalálása és feltárása 
lett. Az ásatás vezetője, Vass Lóránt és az Aquincu-
mi Múzeum felkérte a Nemzeti Múzeumot, hogy 
szakembereikkel közösen végezzék el ezt a nagy 
kihívást és speciális szakértelmet igénylő munkát.

A fogatos kocsik sírbatétele idegen a római 
temetkezési szokásoktól, amelyek a síremlékál-
lítást helyezték előtérbe. Nem is valódi rómaiak 
ápolták a kocsik eltemetésének költséges rítusát, 
hanem a Dunántúl északkeleti részén lakó kelta 
eraviszkuszok császárkorban élő elitje. Ennek a 
Róma-barát elitnek a tagjai ugyan külsőségek-
ben igyekeztek átvenni a hódító rómaiak szoká-
sait, de a halál torkában ragaszkodtak és vissza-
tértek őseik túlvilághitéhez. Az eltemetett kocsi 
és a fogatos lovak a túlvilági utazás kellékeként 
kerültek a sírgödörbe. A helyi kelta őslakosság 
hitvilágában a halott vagy annak lelke hosszú 
utat bejárva jutott el a túlvilágra, amelyet a föld 
egy távoli vidékén – az írek például egy mesz-
szi szigeten – képzeltek el. Az igazán gazdagok 
igyekeztek ezt a hosszú és fáradtságos utat a le-
hető legkényelmesebben megtenni, ezért helyez-
ték el sírjukba az egykor mindennapi közleke-
désre és egyben státuszszimbólumként használt 
kocsijukat.

A csillaghegyi kocsisír sok új információval 
gazdagította a császárkori kocsisírokról eddig ki-
alakult képünket. Újdonságot jelentett, hogy a ko-
csisír gödre mellett, annak közvetlen közelében 
egy kifosztott gyermeksír is előkerült, amely azo-
nos tájolása és közelsége miatt nem lehetett füg-
getlen a kocsit tartalmazó gödörtől. A kocsisírok 
egyik megoldatlan rejtélye, hogy csak ritkán tu-
dunk konkrét temetkezést, halottat hozzájuk kötni. 
Ezen kivételes esetek számát gyarapítja a csillaghe-
gyi kocsisír. Ráadásul itt az elhunyt fiatal életkora 
nemcsak érdekes, hanem szokatlan is. Azt egyelőre 
nem tudjuk eldönteni, hogy ő volt-e a temetkezési 
hely „főhalottja”, akit a kocsival együtt temettek el, 
vagy csak későbbi betemetkezés történt.

Figyelemre méltó a kocsi eltemetési módja, 
amelyre eddig nem ismertünk példát. A kocsit a 
nagyméretű és mélyre ásott sírgödörbe, útra ké-
szen, felszerelt kerekekkel helyezték el. A szertarás 
során azonban – szándékosan vagy csak véletlenül? 
– úgy borították bele a kocsit, hogy az átfordult, és 
kerekekkel felfelé érkezett a gödör aljára. Régészeti 
szempontból ez nagy szerencse, ugyanis a felszíni 
bolygatások következményeként csak az alváz jól 
rekonstruálható szerkezeti elemei sérültek. Lent 
viszont a kocsiszekrény részei, a bronz díszek és 
vasalások az eredeti helyükön, sértetlenül megőr-
ződtek. Miután a kocsi bekerült a sírgödörbe, magá-
ra a kocsira, illetve mellé elhelyezték a leölt fogatos 
lovak tetemeit is. Az egyik ló kantárját trombita-
mustrás áttört veretpár díszítette, a befogásukra 
szolgáló fajármot pedig makkos bronz szárvezető 

M r á v  Z s o l t:  U t a s  a  h a l á l  ú t j á n

karikákkal látták el. A kantárveretek készítését 
az Antoninus korra tehetjük, amely a csillaghegyi 
kocsit előzetesen a Kr. u. II. század második felére, 
legfeljebb a III. század elejére keltezi.

A kocsi egyik különlegessége az a könnyűszer-
kezetű tetőkonstrukció, amelynek minden oldalát 
behúzott függönnyel lehetett takarni. Erre utalnak 
az íves kialakítású tető alá erősített vas karnis rudak, 
amelyekre felfűzve nagyszámú réz függönykarikát 
találtunk. Ez az első alkalom, hogy egy római kocsi 
tetőszerkezete régészeti feltáráson előkerült, s hogy 
azt nagy biztonsággal rekonstruálni lehet.

A csillaghegyi kocsi leglátványosabb meglepe-
tését azonban kétségkívül rendkívüli díszítettsége 
okozta, amellyel a sírokban feltárt kocsik sorában 
a legszebb pannoniai darabok közé került. A díszí-
tést alkotó tizennégy bronzszoborból négy teljesen 
egyforma rúdvég, amelyek közepére egy griffet 
és annak két oldalára egy-egy kígyót helyeztek. A 
csillaghegyi kocsi griffjei – amelyek oroszlán testtel 
és ragadozó madár fejével rendelkező szárnyas ke-
veréklények voltak – madártípusúak. Tarajukat, ha-
talmas csőrüket a csillaghegyi szobrokat mintázó 
mester is hangsúlyozta. A griffeket – az oroszlánt 
és az elefántot leszámítva – minden állatnál erő-
sebbnek gondolták, ezért találkozhatunk alakjával 
az állatküzdelmi jelenetekben, ahol az ellenfelei kö-
zött néha kígyókat is ábrázoltak. A griffeket főleg 

őrző, bajelhárító tulajdonságaik miatt alkalmazták 
előszeretettel síremlékek, de bútorok, fegyverek 
és páncélok díszítésére is. A griffeket két oldalról 
kísérő sárkánykígyók minden bizonnyal a bazi-
liszkuszokkal azonosíthatók, amelyek az ókorban 
arról voltak ismertek, hogy távolról, már a hang-
jukkal és a tekintetükkel is ölni tudtak. Ezeket a 
bronzból öntött alkatrészeket egy-egy ívesen oldal-
ra kihajló, vaslemezekkel megerősített farúd végére 
illesztették. A fa karok bronzfejének kígyó formájú 
kampóira kötötték fel a kocsiszekrényt, amely így 
viszonylag szabadon mozoghatott. Ez a technikai 
megoldás egyfajta lengéscsillapítóként jelentősen 
tompította a kocsi rázkódását, s ezzel kényelmeseb-
bé és elviselhetőbbé tette a nagyobb távolságokra 
történő utazást.

A csillaghegyi kocsi funkcionális vasalkatré-
szeit is gazdag fémberakás díszítette, amelyet a 
kocsi hátsó oldalán díszes szoborgalériával egé-
szítettek ki. Az itt látható tíz figurális bronzszo-
bor Dionüszoszt, azaz a rómaiak Bacchusát (Liber 
Pater) és vidám kíséretét idézte meg. A kompozíció 
központi alakja maga az istenség volt, aki kezében 
szőlőfürtöt és egy olyan edényt tartott, amelyből 
borfolyam ömlött. A bort az általa megszelídített 
tigrisek kinyújtott nyelvükkel lefetyelik. Bacchus 
egyik csodálatos tulajdonsága, hogy a félelmetes 
nagymacskákat olyan kezes háziállatokká bűvölte, 

Római kori utazókocsit ábrázoló dombormű egy sárbogárdi s íremléken.   forrás: Magyar Nemzet i Múzeum
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akiket kocsija elé foghatott. A szelíd bacchikus tig-
risek és párducok még azt is eltűrték, hogy az isten-
ség kíséretének tagjai hátukra pattanva „meglova-
golják” őket. A kocsi hátulján találkozunk Bacchus 
gyermekkori játszótársával, a kecskelábú, fuvolán 
játszó Pánnnal, de felvonulnak itt a duhaj szatüro-
szok és az istenség akaratának önmagukat teljesen 
átadó ledér bacchánsnők is. A mellkép formában 
megjelenő két szatürosz szemét ezüstberakással 
hangsúlyozták. A már elkészült röntgenfelvételek 
alapján a vasalkatrészek rézberakásai szőlő- és bo-
rostyánindákat ábrázolnak, ahogy benövik azok 
teljes felületét. A növények túláradó vegetációja, a 
növényi természet buja burjánzása mind Bacchus 
megjelenésének szimbóluma.

A kocsidíszekből tehát tiszta bacchikus mito-
lógiai képprogram tükröződik, amely igazodott 
az Északkelet-Pannoniában élt őslakos eravisz-
kusz törzs elitjének túlvilágképéhez. A sírokból 
eddig előkerült kocsiknál, már ahol előfordult fi-
gurális szobordíszítés, mindig Bacchust és körét 
idézték meg, amely nem volt véletlen. Bacchus 
ugyanis olyan boldog, aranykort idéző túlvilági 

életet kínált követőinek, amely nagyon hasonlí-
tott a kelták egyik túlvilág elképzelésére.

A kocsisír feltárását követően jelenleg az abból 
kiemelt több mint kétszáz vas-, ólom- és bronz-
lelet restaurálása zajlik, amelyen az Aquincumi 
Múzeum és a Nemzeti Múzeum restaurátorai dol-
goznak. Közös munkájuk várhatóan még évekig 
eltart. Különösen időigényes lesz a vasalások réz-
berakásos motívumainak kibontása. Bár a kocsi 
egykori kinézetét a megismert alkatrészei alapján 
már el tudjuk képzelni, a rekonstruálásához és 
újjáépítéséhez szükséges műszaki dokumentáció 
csak a leletek restaurálását követően lesz elké-
szíthető. Remélhetőleg a nem túl távoli jövőben 
a nagyközönség számára is megtekinthetők lesz-
nek nemcsak a kocsi díszes alkatrészei és csodás 
szobrai, hanem maga az újjászületett utazókocsi 
is, amely egykor az Aquincum környéki utakat 
járta, és tulajdonosa hite szerint végül őt magát is 
a túlvilágra vitte.

(A szerző régész, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa)

A kocsisír feltárt gödre, benne a római kori utazókocsi vasalkatrészeivel, 
bronzdíszítményivel és a két leölt fogatos ló csontvázával.

fotó: Sz ilágyi Nóra

Egy Bacchus csodás hatalmával kezes háziállattá szelídített t igris bronzszobra a kocsi hátuljáról.
fotó: Sz ilágyi Nóra

Egy Budaörsön feltárt római utazókocsi rekonstrukciója (rekonstrukció: Mráv Zsolt 2012). 
Arányait, megjelenését tekintve hasonló lehetett a csillaghegyi kocsi is, csak ennél sokkal díszesebb.
fotó: Dabasi András
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„A sírból olyan erős, bódító, teljesen ismeretlen 
édeskés szag árad(t), (inkább, balzsamé lehet, nem 
az oszlásban lévő hullaszag ez), s rövid percek alatt 
zöld legyek raja lepte el a koporsó nyílásán át a vá-
zat (…)” – írta Póczy Klára, a Budapesti Történeti 
Múzeum régésze ásatási naplójában 1962. május 
17-én. A Budapesti Történeti Múzeum néhány nap-
pal korábban kapott bejelentést Alt Józseftől, hogy 
vízvezeték ásása közben egy lezárt kőkoporsóra 
bukkantak a Táborhegyen, a Jablonka út 15/a szám 
alatt. A habarccsal gondosan lezárt láda súlyos fe-
delét négy munkás és egy csörlő segítségével sike-
rült csak megemelni. A szarkofág alján egy sűrű 
szövetrétegbe csavart, még érintetlen holttestet 
pillantottak meg, amelynek állaga gyorsan romla-
ni kezdett a levegő hatására. A holttest- és textil-
maradványok feltárása komoly feladatot jelentett 
a restaurátoroknak, és csak nagy nehézségek árán 
tudták azokat a múzeumba szállítani.

Mint a későbbi vizsgálatok megállapították, a 
sóval és gyantával konzervált fiatal nő, akit éksze-
reivel, bőrpapucsával és ládikájával együtt temet-
tek el, legalább öt különböző textilfajtából készült 
ruhát viselt, és a testét további textilbe csavarták be. 
A restaurálás során a holttest lábánál talált fatáblán 
egy festett férfiportré is kirajzolódott, amely szinte 
páratlannak számít a régióban.

A Jablonka úton talált holttest, bár ritkaság-
számba megy Pannoniában, korántsem egyedi 
Aquincumon belül. A legelső ismert ilyen temet-
kezést 1912-ben tárták fel Budapesten, a Szemlő-

hegyen. Itt egy kőlapokból álló sírban egy sokré-
tegű textilbe csavart, sóval, gyantával és szurokkal 
konzervált nő holtteste került elő. 1929-ben szintén 
a Táborhegyen találtak egy idősebb nőt, aki több 
textil rétegbe csavarva, gyantával és szurokkal tar-
tósítva feküdt egy kőlapokból álló, szinte hermeti-
kusan lezárt kőládában. A katonaváros temetőjéből 
két további mumifikált holttest ismert: az egyiket 
1976-ban találták a Perc utcában, a másik, egy négy-
éves kislány gyantával átitatott, legalább háromféle 
textilbe csavart holtteste 1983-ban került elő a Mar-
git Kórháznál. Az Aquincumból ismert temetke-
zések mind női sírok, ám hasonló, textilbe csavart 
férfi holttestek is előkerültek 1958-ban Brigetióban 
(Komárom-Szőny).

A romlandó test konzerválása, épségének meg-
őrzése ősi szándék, mely eljárás az ókori vallások-
ban és néphitben a halott túlvilági boldogulását 
segítette, és az épen tartott test a lélek hajlékául 
is szolgált. A holttest tartósítása, néhány különle-
gesen száraz éghajlatú helyet leszámítva, mester-
séges eljárások sorozatát tette szükségessé. Ezen 
eljárások legfontosabb célja a gyorsan bomlásnak 
induló belső szervek eltávolítása, a test kiszárítása 
volt. További kiegészítő és esetenként magában is 
célravezető eljárás volt a holttest konzerváló anya-
gokkal való leöntése, oxigéntől elzárt koporsóban 
való elhelyezése.

A legkorábbi múmiákat a Kr. e. III. évezred 
elejéről Egyiptomból ismerjük, ahol eljárások so-
rozatát dolgozták ki évezredek alatt a holttestek a Jablonka úton talált múmia.  Fotó szil ágyi Nóra
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tartósítására. A bonyolultabb eljárások komoly 
anatómiai, orvosi ismereteket igényeltek, amelye-
ket a különleges tudással rendelkező papok kü-
lönböző mágikus rítusokkal együtt alkalmaztak.

Egyiptomban a mumifikálás komplex folya-
mat volt, amelynek legbonyolultabb változata hel-
lénisztikus kori leírás szerint a következő módon 
folyt: előbb az orrlyukon keresztül eltávolították 
az agyat, majd az ágyékot felvágva kivették a belső 
szerveket, és a kimosott hasüreget különböző illat-
szerekkel és füstölőszerekkel töltötték meg. Ezután 
negyven vagy hetven napra nátronnal vonták be, 
így szárítva ki a tetemet. A megmosott holttestet 
végül ragasztóanyaggal bevont vászoncsíkokkal 
csavarták körbe.

A holttestet tartósító eljárások már a bronzkor-
ban előfordultak a Közel-Keleten, és mind elterjed-
tebbé váltak a hellénisztikus korban, a leggazdagabb 
emberek és uralkodók gyakran balzsamoztatták be 
szeretteiket. Egyiptomnak a Római Birodalomhoz 

való csatolása után (Kr. e. 30) a mumifikálás szoká-
sa az itáliai arisztokrácia körében is megjelent. A 
mumifikálás elterjedése a Mediterráneumban min-
den valószínűség szerint kapcsolatban áll külön-
böző közel-keleti kultuszok és misztériumvallások 
népszerűsödésével. A kereszténység elterjedésével 
a mumifikálás és a balzsamozás szokása új lendü-
letet kapott egészen a késő-antikvitásig, hiszen a 
testi feltámadásban való hit a kereszténység fontos 
tételei közé tartozik.

Pannoniában az ilyen temetkezések mind a 
Kr. u. IV. század első feléből származnak. A pro-
vincia területéről összesen 16 ilyen temetkezést 
ismerünk, ezek közül öt Intercisában (Dunaújvá-
ros), négy Brigetióban (Szőny-Komárom), egy pe-
dig Carnuntumban (Petronell) került a felszínre. 
Aquincumban a közelmúltig öt ilyen temetkezést 
ismertünk, de 2015-ben az Aranyhegy oldalában 
egy további hasonló rítusú, két holttestet tartal-
mazó szarkofág is előkerült.

A tetemek konzerválási rítusa nagyjából meg-
egyezik, mely folyamat a következőképpen re-
konstruálható: a holttesteteket, amelyeket talán 
sós fürdőben igyekeztek kiszárítani, ruhátlanul, 
több rétegű, magas minőségű, drága textilbe csa-
varták. A testek belső szerveinek eltávolítása nem 
volt sehol sem megfigyelhető, kivéve a táborhegyi 
múmiánál, ahol Nagy Lajos megfigyelései szerint 
a kiszedett szemgolyók helyére gyantával átita-
tott szövetcsomókat tettek. A textileket vastagon 
átitatták valamilyen gyantás-olajos tartósító folya-
dékkal. A szemlőhegyi múmiánál ezen kívül állí-
tólag szurkot is alkalmaztak tartósító anyagként. 

A holttesteket ezek után hermetikusan lezárt kőlá-
dákba vagy szarkofágokba helyezték.

A pannoniai múmiatemetkezések mellékletei-
ben azonban semmilyen bizonyíthatóan egyipto-
mi kultuszra utaló lelet nincs. Minden jel szerint 
tehát a Kr. u. IV. század első felében élt gazdag, 
pogány csoport temetkezései ezek, mely csoport 
pontos vallási és etnikai hovatartozásáról még ke-
veset tudunk.

(A szerző régész, muzeológus, 
az Aquincumi Múzeum munkatársa)

 Fatáblára festett férfiportré a Jablonka úti s írból.   fotó: Aquincumi múzeum

A Jablonka úton feltárt szarkofág 1962-ben.   fotó: Aquincumi múzeum
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legifjabb schieszl konrád.    Fotó: Sánta Balázs
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A budakalászi Schieszl famíliával egy olyan szenvedélyes vendéglős-borász családot szeretnénk bemutatni, akik nagy-
szerű példái az érésnek-fejlődésnek, a következetes szorgalomnak és legfőképpen az ősök évszázadokon keresztül nyúló 
megbecsülésének és a család szeretetének.

A hajdan híres budai borvidék a régi magyarorszá-
gi borvidékek egyik legnagyobb területen fekvő 
nevezetessége volt. A Dél-Budától Szentendréig, sőt 
Leányfalunál is tovább nyúló terület sokféle közös-
séget és embert érintett, és nagyon sok családnak 
adott megélhetést. A sokszor emlegetett óbudai 
„brauhaxlerektől” a szentendrei Fachleitner csa-
ládig (aki Párizsba is exportált kitűnő boraiból) a 
sváb családok jelentős szerepe vitathatatlan ebben 
a történetben. 
Az Óbudával szinte összenőtt Békásmegyertől né-
hány száz méterre lévő Budakalászon – ahol a ’30-as 
években még nem volt saját telefonközpont, hanem 
Békásmegyerről vezették ki a vonalakat, és a szá-
mok is Békásmegyerhez kapcsolódtak – a Kalászi 
Schieszl Vendéglő és Borház 1896 ma már messze 
vidékekről (de leginkább Óbudáról) vonzza az em-
bereket, akik igazán jó gasztronómiát, vendégsze-
retetet, vagy akár csak kitűnő borokat szeretnének 
élvezni. Főhősünk, Schieszl Konrád méltó folytatója 
a hajdani hagyományoknak, aki a vendéglői szol-
gáltatást a borozói hideg falatoktól a különleges és 
egyedi ételek remek kínálatáig fejlesztette.
Visszanézve: Óbuda és környéke szőlőtermelése 
is megsínylette a 19. század végi filoxera-vészt, az 
elpusztult ültetvényeket csak a századfordulóra 
kezdték pótolni, elsősorban strapabíró amerikai 
fajtákkal. A borkedvelő közönség azonban nem 
tűrt kihagyásokat semmilyen okokra hivatkozva 
sem, ezért a vendéglősök, kocsmárosok közül töb-
ben borkereskedésbe kezdtek. Saját ellátásukon 
kívül hamarosan eladásra is felhalmoztak kész-
leteket, így a többi vendéglősnek nem kellett beu-
taznia a fél országot a beszerzések miatt. Óbudán 
ilyen borkereskedő volt például Hanzély Kornél 
is, akinek pincéje és borozója az óbudai piac kö-
zelében, a Hunor utca 16-ban volt (ma bekerített 
park a panelházak között). Az épület emeletén 
lakott a család, a földszintet használták raktáro-
zásra és kereskedésre, a pincében volt a borozó. 
A hangulatos kert közepén kis szökőkút állt egy 
fiú kőszobrával. A pincelejárat falán szőlőműve-
lési eszközök illusztrálták a család régebbi gaz-
dálkodását, a pince többi helyiségében azonban 
a bortartó hordók mellett literes palackokban is 
árulta Hanzély úr a főként Mátravidéki és Bala-
ton melléki borát.

A Hanzély borozó közelében volt egy másik 
vendéglő, ahol borkereskedéssel is foglalkoz-
tak. A hajdani híres, Vörösvári út 131–133. alatti 
Fáhn vendéglő bérlője 1941-ben Vászondi Ignác 
volt. A „Vászondi” vendéglő úgy hirdette kínála-
tát, hogy „Üzletemben mindennemű italáru kap-
ható!” – és ez a kínálatából is kiderült. Borokból 
az ezerjó, nemes kadar, hárslevelű, vörös és fehér 
csemege mellett csak a Verpeléti ó-rizlingről de-
rült ki a származása. A „kitűnő pálinkáim jegy-
zéke” is csak a pusztamérgesi törköly forrását 
fedi fel, az ó-szilvórium, barackpálinka, eperpá-
linka más nagykereskedőktől származhatott. Az 
összes italfélét palackozva és kimérve egyaránt 
meg lehetett venni Vászondiéknál. (Vászondi Er-
vin, a vendéglős fia neves jazz-zenész lett.)
A környék borkereskedelmében jelentős szere-
pe volt még a Berger Izsák és Fia bortermelő és 
pálinkafőző cégnek is Pomázon. Néhány számla 
tanúsága szerint 1917-ben ők szállítottak siller és 
rizling bort özvegy Kása Gézáné vendéglőjébe a 
Római fürdőre. (Az ő fia, ifj. Kása Géza az óbu-
dai kisvendéglő mellett a század elején nagyobb 
és sikeres vendéglőt nyitott a Szent István körút 
10-ben.)
Természetesen a budakalászi Schieszl család is 
jelentős vásárlói kört látott el borokkal Óbudán, 
Békásmegyeren, esetenként Budapesten is. A mun-
kájuk minőségére nagy hangsúlyt fektető tulajdon-
ságuk a német származásnak köszönhető, mivel a 
család ősei a 18. században, az első német betele-
pítéskor jöttek Magyarországra a Fekete erdei Ulm 
környékéről.
A dinasztia-alapító első ismert ős Schieszl Martin 
volt, aki az 1720-as években testvéreivel érkezett 
Buda környékére. Budakalászon az 1800-as évek 
elején telepedtek le. Schieszl János 1896-ban létesí-
tette a Weinstubet, amely a mai Schieszl Vendéglő 
és Borház 1896 alapja lett. Ezért is korrekt a „100 
évesnél régebbi” eredet hirdetése a mai vendéglő-
ben, amelynek tulajdonosa, vezetője, beszélgető-
partnerem a legifjabb Schieszl Konrád. Jó kiállású, 
nyílt tekintetű, energikus fiatalember, örök moso-
lyával, kedvességével azonnal „minta-vendéglős-
nek” tartanám. Méltán nagyon büszke a felmenői-
re, de a vendéglő mai imázsa és a tervek is már az 
ő nevéhez fűződnek.
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A dédnagypapa – akinek ugyancsak Konrád volt a 
keresztneve – 1911-től 1945- végéig vezette a ven-
déglőt, emellett jelentős szerepet játszott a helyi 
közéletben is. (Mint az egyik legtöbb adót fizető 
polgár, elnöke lett az „Egyetértés” Dalegyletnek és 
a Temetkezési egyletnek. 1922 után a községi köz-
gyám tisztséget is betöltötte. Az úrbéri testület el-
nökeként húsz éven át az önkéntes tűzoltóságnak 
is elnöke volt.) 1946. február 22-én kitelepítették, fia, 
Schieszl Sebestyén (Sebő bácsi) itthon maradt, és ő 
folytatta – amíg lehetett – a vendéglátó szakmát.
Legifjabb Schieszl Konrád pontosan ismeri, sok-
szor elmondta már a történetüket:
A kitelepítéskor a család többi tagja sem marad-
hatott a házban, 1949-ben nekik is 24 órájuk volt 
arra, hogy összepakoljanak. A ház, a vendéglő és 
az egész kisgazdaság elveszett. Néhány év múlva 

különös szerencsével költözhettek újra saját házuk-
ba. Mint tudjuk, a szerencse nem jön magától, azért 
tenni is kell valamit. Schieszl Sebestyénnek egy 
gyerekkori zsidó barátja segített, akit családostul 
1944-ben ők bújtattak el az egyik hatalmas hordó-
ban az elhurcolás, megsemmisítés elől. A fiúból a 
háború után jogász lett, és politikai kapcsolatai ré-
vén segített abban, hogy az államosított házat és a 
gazdaságot a család visszavásárolja.
Itt teszek egy kis kitérőt a német nemzetiségű 
emberek, a svábok életének jobb megértése mi-
att. A magyarországi svábokról már nagyon so-
kan és sok helyen írtak, ezért most csak néhány 
epizódot említek. Elsősorban azt kell tudni, hogy 
a német származású emberek még ma is Magyar-
ország legnagyobb nemzetiségét alkotják. Már 
a 20. század elején jelentős mozgalmak szolgálták 
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a német származás, identitás erősítését, például a 
Német Otthon megnyitása (Thököly út 77.) vagy a 
Magyarországi Németek Életképei (Deutschunga-
rische Bilder – képeslapsorozat lakóházakról, nép-
viseletekről stb.), amelynek kiadója, a Német Nép-
művelési Egyesület az V. kerületi Rudolf tér 5-ben 
volt. Számomra legérdekesebb azonban a „Verein 
der Reichsdeutschen in Budapest” klub, mivel en-
nek székhelye az Andrássy út 25-ben, a Drechsler 
palota első emeletén volt, az Operaházzal szemben. 
(Az épület a földszintjén működő Drechsler Nagy-
kávéház és étteremről kapta a nevét.) Az olvasószo-
bával, dohányzóval, biliárdteremmel és nagy társas 
ebédlővel is büszkélkedő klubban jelentős társasági 
élet zajlott, bár ez a korabeli híradásokban nem na-
gyon szerepelt.
Végül megemlítem, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatokban számos jelentős személyi-

séggel találkozhattunk, például az Óbudán élő dr. 
Fehérvári Józseffel, aki évtizedeken át a magyar-
országi németek kultúrája, hagyományai és anya-
nyelve megőrzéséért dolgozott (ő kezdeményezte 
és segítette az Óbudai Braunhaxler Egyesület lét-
rejöttét). Méltó társa Budakeszi közéletének egyik 
jelentős szereplője, Schrotti János, aki a Budakeszi 
és 2014 óta egyúttal a Pest Megyei Német Önkor-
mányzat vezetője. Az ő sváb felmenői között is a 
vendéglős szakma dominál: anyai ágon Martin 
Lőrinc a régi Budakeszi leghíresebb vendéglőse 
volt. Schrotti úr nagypapája is folytatta a vendég-
látós szakmát, a híres bécsi Mátyás Pince egyik 
vezetője volt, majd a budapesti Százéves étterem 
vezetőjeként ment nyugdíjba. Feleségével, Mayer 
Erzsi nénivel még élnek, kettőjük összetartása ma 
is példaértékű. Ennek bizonyítéka, hogy az átélt 
sok viszontagság ellenére (hiszen megélték a II. 

a schieszl vendéglő Budakalászon.    Fotó: Sánta Balázs

Kása Géza vendéglője a rómaifürdőn.    forrás: a szerző archívuma
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világháború borzalmait, a svábok kitelepítését, a 
Martin vendéglők államosítását, lakásuk elvételét, 
1956-ot) még ma, 69 évnyi házasság után is egyet-
értésben és szeretetben élnek.
Schieszl Konrád folytatja a mába érő történetet:
– 1969. május 1-jén a mai helyén újra megnyílt az 
üzlet: előbb Mátra Borozó, majd Sebő Borozó né-
ven vált egyre ismertebbé és népszerűbbé. 1973-
ban id. Schieszl Konrád átvette az üzlet irányítását 
édesapjától.
A 2000. évben a borozó komoly kulturális misszi-
ót is vállalt: „Dalestek a Sebő bororzóban” címmel 
műsoros előadássorozatot szerveztünk helyi ze-
nészek közreműködésével. A ’20-as, ’30-as évek 
dalait, nótáit, katonadalokat, bordalokat, szerb és 
sváb nótákat hallgattunk, énekeltünk esténként a 
vendégekkel együtt. Ekkor már én mint a legifjabb 
Schieszl Konrád is bekapcsolódtam a borozó üz-
letmenetébe.
A törzsközönség napi kulturált kiszolgálása mel-
lett kialakult az étkezéssel (vacsorával) egybekö-
tött családi események, baráti találkozók, zenés 
rendezvények hagyománya. A borozó udvara és 
kerthelyisége kiemelt helyszíne lett a budakalászi 
szüreti felvonulásoknak, báloknak. Rendszeresen 
itt találkoznak a Kalászról kitelepített németek és 
azok leszármazottai az itthon maradt rokonokkal, 
ismerősökkel.

Hogyan változott a környezet a mai kitűnő ven-
déglővé?

Az eredeti családi ház építészeti értékeinek meg-
tartásával lehetőség volt a Sebő Borozó funkcio-
nális bővítésére, amely ma Schieszl Vendéglő és 
Borház 1896 néven tovább szolgálja Budakalász, 
Óbuda és a főváros lakói közül az idelátogató ven-
dégeket, de elviszi hírünket a határon túlra is. A 
felújított 300 éves öreg pince, „látványpince” (ez 
ma divatos minősítés) mellett nagyon komoly fej-
lesztéseink voltak a szőlőfeldolgozás, borkészítés 
területein is. Édesapám a szőlőink és a borászat 
igazi gazdája és szakembere. Ezzel sok munkája 
akad, hiszen mára már 60 ezer üveg bort és 20 ezer 
üveg házi gyümölcslevet palackozunk, amit ki-
zárólag a saját vendéglőben és rendezvényeinken 
értékesítünk. Azért jó, hogy apu felügyeli a sző-

lőket, mert így kifogástalan alapanyag érkezik a 
pincébe – mondja Konrád. – Édesapa munkáját két 
éve segíti Fiola Balázs, egy tehetséges fiatal borász. 
Gyorsan kialakult a bizalom közöttünk, így ezt a 
fontos és cégünk életében is meghatározó tevé-
kenységet, mint a borkészítést, nagymértékben rá-
bízzuk. Idei eredményeink is azt bizonyítják, hogy 
a bizalom nem volt hiábavaló. A 2016-os Kékfran-
kos Rosé VinAgora aranyérmet nyert, míg a 2016 
– Nagykút Olaszrizling és a 2016-os Cserszegi Fű-
szeres VinAgora ezüstérmet kapott. Mindhárom 
bor bekerült a Magyar Borkiválóságok közé.
A saját borászat alapját egy korábbi „nagy lépés” 
teremtette meg: idősebb Schieszl Konrád 1979-ben 
vásárolta meg az első szőlőt Csopakon. Tudta, hogy 
a kiváló minőséghez kevesebb szőlőt kell termelni, 
s ezt csakis saját területen lehet elérni. Ma Balaton-
füreden és Csopakon terem az olaszrizlingjük, és 
a két fajtát mindig külön szüretelik, és a pincében 
is külön tartják. A sauvignon blanc is erről az ül-
tetvényről származik. A pécselyi területen pedig 
a vörösborok vannak: kékfrankos, portugieser és 
cabernet sauvignon. A mátraaljai területen, Gyön-
gyöstarjánban teremnek a fűszeres fajták, a cser-
szegi fűszeres és a tramini. A Schieszl Cserszegi 
Fűszeres az egyik legnépszerűbb boruk, pedig 
ehhez a tarjáni szőlőmetszést végzőkkel el kellett 
fogadtatni a „ritkítást” – minden tövön csak egy 
szálvessző maradhat. A kezdeti ellenállás után el-
ismerték az ottaniak, hogy a minőség a fontosabb, 
mint a mennyiség.

Mára a Schieszl vendéglő ételeiről is híressé vált. 
Hogyan került ennyire közel a gasztronómiához?

Régi vágyam volt, hogy a remek borok mellé kitű-
nő, ne csak átlagos ételeket szolgáljunk fel. Gye-
rekkoromban, a ’80-as években láttam, hogy egy 
jól elkészített, egyszerű étel, mint a főtt-füstölt 
csülök micsoda elégedettséget jelentett a vendé-
gek számára. Ez 30 évvel ezelőtt elegendő volt, de 
a ma már ennél többet kell adni. Érdekelt a szak-
ma, így hát az elméletet megtanultam az iskolá-
ban, gyakorlatot a Gellért Szálló nagykonyháján 
szereztem. Németországban csak két hónapot 
dolgoztam, egy két Michelin-csillagos étterem-
ben, ahol annyira meghatározó volt az éttermet 
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üzemeltető család filozófiája, hogy ez a mai na-
pig segítséget nyújt nekem döntési helyzetekben. 
(Burgrestaurant Staufeneck, séf Rolf Straubinger). 
2008-ban megismerkedtem Bíró Lajossal, vendég-
ként érkezett hozzánk. Az ő szakmai segítsége 
nagyot lendített a vendéglő életén. Fantasztikus 
ember, aki önzetlenül hajlandó segíteni a fiatalok-
nak, sokat köszönhet neki a szakma. Klasszikus 
gasztronómián alapuló konyhánk lényege a minő-
ségi, friss, saját és hazai alapanyagok használata 
és a házias ízek elérése. Étlapunkon a sváb ételek, 
a hagyományos paraszti konyha fogásai éppúgy 
megtalálhatók, mint – a gyerekekre és a mai dié-
tás szokásokra tekintettel – a könnyebb halételek 
és egyéb egészségesebb fogások.

Mi lehet a legfőbb vonzerő a Schieszl vendéglőben?

Ha a vendégek véleményéből indulok ki, akkor a 
családias vendéglátás a legfőbb erősségünk. A ház 
kialakítása lehetővé teszi, hogy a családi rendezvé-
nyek bensőséges hangulatban teljenek. Az évtize-
dek során kialakult egy olyan törzsközönség, ami 
gyakorlatilag generációról generációra öröklődik. 
A felszolgáló kollégák sokszor már előre tudják, 
hogy melyik vendégnek mi a kívánsága, hol szeret 
ülni, mi a kedvenc fogása. A kicsiknek gyerekjátszó 
szobát alakítottunk ki, ahol ők maguk is kiskuk-
tának öltözve főzhetik az ebédet, a legkisebb ven-
dégeinknek és szüleiknek pedig egy baba-mama 
helyiséggel tesszük kényelmesebbé az itt tartózko-
dást. A vendégek szeretik és ismerik is borainkat, 
és nagyon kedvelik a borkóstoló programot a 300 
éves budakalászi kőből rakott öregpincében.

Minden évben szüret tájékán nagy a várakozás a 
gyerekek körében.

A saját készítésű 100%-os gyümölcsleveink na-
gyon népszerűek. Almaszüret idején a budakalá-
szi óvodások és iskolások lelkesen vesznek rész a 
készítésben és a kóstolásban. Szívesen kínáljuk a 
gyerekeknek, hiszen a gyümölcsléhez nem adunk 
sem cukrot, sem tartósítószert, pasztörizálással tar-
tósítunk. Hasonló módon készül a meggylé és az 
egész évben kapható must is.

A hagyományos sváb konyha nem képzelhető el 
sonka és csülök nélkül.

Büszkeségünk a mangalicasonka, amit mi magunk 
készítünk egy régi családi recept szerint: két hónap 
sóban, egy hónap pácban, jeges fürdő, hideg füst, 
5-6 hónapos érlelés a modern, kifejezetten erre a 
célra épített sonkaérlelőben. Csak itt a vendéglőben 
lehet kapni, mégis évi három és fél tonnát adunk 
el belőle. Az étlapot is igen változatosan állítottuk 
össze a klasszikusnak számító „Bableves, házi füs-
tölésű csülök, tejföl, házi chili olaj” vagy a „Házi 
pácolású- füstölésű főtt csülök, savanyúság, torma, 
mustár, főtt tojás” mellett a „Kézműves szokolyai 
gomolyasajt pirítva, zöld saláta, rusztikus zöld-
ségkrém” húsnélküli ételen át a „Mákos-almás házi 
pite, áfonya fagylalt” nevű desszertig. Az állandó 
ételek mellett hetente megújuló séf-ajánlattal vár-
juk vendégeinket, emellett pedig nagyon népszerű 
a heti ebédmenünk is. Salamon Tamás séf 15 éve 
vezeti a konyhát. A konyhai munkát a legmoder-
nebb gépek segítik. Így lehet hagyományos ételeket 
gyorsabban, egészségesebben elkészíteni. Például a 
konfitálást régóta használjuk, a hosszú, de alacsony 
hőfokon történő sütési idő egyszerűen megoldható 
a programozható sütőkkel, és ami fontos, hogy így 
állandó minőséget tudunk elérni. Az, hogy kizá-
rólag minőségi ételeket és italokat kínáljunk ven-
dégeinknek, nagyon fontos számomra. Csak olyan 
beszállítótól vásárolunk, aki maga is a minőséget 
tartja szem előtt. Családi vállalkozást vezető be-
szállítótól szerezzük be a sajtot, túrót, tejfölt, oli-
vaolajat. A halat a párizsi halpiacról hozatjuk min-
den héten. Törekszünk arra, hogy mindig legyen 
egy kis újdonság a kínálatunkban. A saját termék 
készítése nekem szívügyem. A házi baracklekvár 
nem összehasonlítható a boltival. De kapható ná-
lunk vörösboros krémmel töltött csokoládé is. A 
szőlő pedig nemcsak a bort és a mustot adja, de a 
magból és héjból szőlőmagolajat és szőlőmaglisztet, 
valamint szőlőhéj őrleményt is készítetünk. Ezek 
a termékek rengeteg antioxidánst tartalmaznak, 
amelyek az egészségmegőrzést segítik.

szántó András
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Fotó:

C Í M

A L C Í M

Lead

g a s z t r o

A d a m i k  Z s o lt:  R ay ” b á  h ú s ta n yá j a

Megvan az a jelenet a Ponyvaregényből, ami-
kor Samuel L. Jackson nem a megszokott módon 
fogyaszt el egy Big Kahuna Burgert? Tudják, ez az 
a hawaii burger cég, ami mellesleg nem is létezik. 
Mint a Red Apple cigaretta, ami szintén Taranti-
no-kreálmány, de ez most tök mindegy, mert nem 
ide tartozik.

Na most, ha Óbudán burgert akarna enni, Jules 
Winnfield tuti rámenne Ray”Bá Street Foodjára a 
Kiscelli utcában. 

Már ha Marcellus Wallacenak épp Óbudán ott 
lenne bérgyilkolnivalója. 

Ennyit a ponyvaregényes párhuzamokról.
A hamburger sok minden. Többek között finom. 

Másrészről társas élmény. 
Őszintén, ki eszik hamburgert egyedül? (Feltéve, 

ha nem a gyorséttermes parasztvakítókról beszé-
lünk, mert akkor igen. Mert szégyelli. Eléggé.)

A hamburger haverkaja. Egyedül enni nem 
megy, kellenek hozzá a spanok. Meg sör. Meg han-
gulat. Már nem úgy, hogy a hamburger az ember 
barátja (bár a legjobb burgerek azok), és bár nem 
egy konyhai ördöglakat, kis ügyességgel az ember 
otthon is összedobja – tök érdekes, de Jamie Oliver 
konyhaszent receptje a következőképpen néz ki: a 
húst tálba tesszük, hozzáadjuk a megtört kekszet, 
sót, borsot, egész tojást, mustárt, az apróra vágott 
petrezselymet, és jól összedolgozzuk.

Na, most mi magunk nem hiszünk a tojásban. 
Azt ugyanis fasírtnak hívják, és az nem burger.

A Kiscelli utca 14. és a Szőlő utca sarkán hambur-
gert kapni. A Ray”bá, a tulajdonos (és egyben fősza-

kács) elmondása szerint egy dolog miatt kezdett két 
éve burgert sütni: mert szereti. Ennyi.

Ennek a burgernek szíve van. És akkora adago-
kat mérnek, hogy Bud Spencer legyen a talpán, aki 
megbirkózik velük (megvan ugye, hogy „emeletes 
burger”? Na, kb. így képzeljék el!). Az étlap körül-
belül kódexvastag, és ez egyben talán hátrány is – a 
kevesebb néha több, de ez legyen a legnagyobb ba-
junk. Nehéz válogatni. Ami viszont tök jó ötlet, hogy 
a húsok dekára vannak osztva – nem egységes húso-
kat kapunk tehát a kitűnő buci közé, hanem 10-től 50 
dekásig bármilyet. Az ember dönthet a marha-, csir-
ke- vagy sertésburger között – gasztromániások ma-
radnak a marhánál, de ez csak a mi véleményünk.

Ja, a tulajdonos elképesztően titkolózik, és nem 
árulja el a receptet. Mi a szimpatikus, ha nem ez?

Higgyenek nekem: a 10 dekásba is bele lehet 
pusztulni. Annyira jó, annyira eteti magát, de egy 
idő után az ember már alig bírja szusszal. Az egyik 
kolléga 15 dekás hússal birkózott – embert izzadni 
még nem láttunk így sosem.

Tipikusan olyan burgerről beszélünk, amit 
szaknyelven „gitáros hamburgernek” is neveznek. 
A kézmozdulat miatt, ahogy próbálsz megszaba-
dulni a könyékig csurgó dolgoktól, mert hogy lee-
szi magát a szósszal az ember, mondhatni hót ziher.

Ár-érték arányban Ray”Bá Street Food kínálata 
– mivel mostanában valami hamburger-forradalom 
zajlik, a legutolsó kricsmiben is kapni, és ez az ára-
kon is meglátszik – egészen jó. Nem mindennap en-
nénk ott nyilván, de egyszer egy hónapban simán.
Higgyék el, hogy ez dicséret!

fotó: sz ász marcell
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fotók: Szász Marcell

M O Z G Á S !

A  C S E P E L I  K A J A K T E L E P T Ő L  A  R Ó M A I - P A R T I  E V E Z Ő S T Á B O R I G 

B e s z é l g e t é s  R á t k a i  J á n o s s a l  é s  F e h é r  Á g n e s s e l ,  a  R ó m a i f ü r d ő  S E  v e z e t ő i v e l

Egy júniusi délutánt szemeltünk ki, hogy leüljünk beszélgetni Rátkai János világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajako-
zóval és feleségével, Fehér Ágnessel, akik a rendszerváltozás óta dolgoznak a Római-parti vízi sportéletért, túrákat, 
fesztiválókat szerveznek.

Régi ismerősökként üdvözöltük egymást, hiszen 
gyerekként több vízitúrán is volt alkalmam velük 
tartani. És hogy ne csak a száraz tényekre hagyat-
kozzunk, a héten zajló evezőstábor délutáni prog-
ramján is részt vehettünk, ahol a fiatalok mellett a 
versenycsapat tagjai is vízre szálltak. Szerencsére 
nekünk is jutott hely a motorosban, így közelről is 
betekintést nyerhettünk, miként zajlik a mindenna-
pi élet nemcsak a telepen, hanem a vízen is, több 
mint 25 éve a Rómaifürdő SE színeiben.

Mielőtt még rátérnénk az egyesület működésére, 
beszéljünk egy picit a kezdetekről! Hogyan ke-
rült evezőlapát a kézbe?

R.J:  Kunszentmiklóson születtem, vidéki srácként 
szinte minden időnket a szabadban töltöttük. Jöttek 
persze a gyerekkori csínytevések, amik magukkal 
hozták a víz szeretetét is. Úszni ugyan még nem 
tudtunk, de a 33-as medencét már keresztbe, víz 
alatt átúsztuk. Ugyanígy a kunszentmiklósi csa-
tornába ugráltunk, láttuk az idősebbeket, hogy 
hogyan csinálják. A csatorna aljáról felrúgtuk ma-
gunkat a víz fölé, és így mindig el tudtunk kapni 
valamit. Amikor nagyapám megtudta, bottal ker-
getett haza. Aztán később Budapestre költöztünk, 
Kispesten, Soroksáron és Csepelen töltöttem fiatal 
éveim. Amikor a gépipari technikumba kezdtünk 
járni, a HÉV-ről csodálattal néztük az evezősöket. 
Majd lementünk az evezőstelepre, ahol bejelentet-
tük, hogy mi kajakozni szeretnénk. Mondták, hogy 
itt rossz helyen járunk, a Csepeli strand végénél 
van a kajaktelep, ott jelentkezzünk. Téli konditer-
mi edzések során persze az osztálytársak szépen 
lemorzsolódtak, én maradtam. Az evezőstelep tör-
ténete azért vicces, mert a mexikói olimpián később 
ezüstérmes négy pár evezős csepeli srácoknak az 
olimpiai és világbajnoki sikereim után többször 
viccesen felhánytorgattam, hogy engem ti anno el-
zavartatok a telepről, nem kellettem nektek. (nevet)

Az edzőknek egyből feltűnt, hogy hoppá, itt egy 
tehetséges fiatal, egy leendő világbajnok?

Azért ez ennél hosszabb a történet. Kezdetben kor-
osztályos versenyeken vettünk részt, jöttek a ki-
sebb-nagyobb eredmények. Korcsoportunkban egy 

csepeli sráccal a legjobbak között voltunk. Később az 
ifi keretben összeültettek a szolnoki Deme Józsival, 
akivel megnyertük az Ifjúsági Barátság Versenyt, 
ami a mai ifi VB-nek felel meg. Innen egyenes út ve-
zetett a felnőtt válogatottba. Szóval az 1971-es év re-
mekül kezdődött, gyakorlatilag minden nemzetközi 
versenyen a dobogó tetején álltunk, így egyértelmű 
volt, hogy minket küldjenek a belgrádi felnőtt világ-
bajnokságra, ahol szoros versenyben végül a negye-
dik helyet szereztük meg. A következő évben volt 
a müncheni olimpia, ott ezüstérmet kaptunk, majd 
1973-ban Tamperében mind kajak kettesben, mind 
kajak négyesben ezer méteren világbajnokok let-
tünk. De az elkövetkező években is szépen lapátol-
tunk: a két győzelem mellett négy ezüstöt és három 
bronzérmet sikerült VB-ken szereznünk.

Mondhatjuk, hogy Deme Józseffel elválaszthatat-
lan párost alkottak ebben a tíz évben?

R.J.: Volt egy rövid kihagyás, amikor szakítottunk 
a párommal. (nevet) Feleségem szokta mondani, 
hogy az előző párom.
F.Á.: Amikor az esküvőnk előtt mentünk bejelent-
kezni, a jegyző kérdezte, hogy kinek ki lesz a ta-
núja. János meg úgy felelt, hogy a volt párom. Erre 
persze a jegyző lefagyott. Rendben van, felvilágo-
sult korban élünk, de azért mégiscsak!
R.J.: Persze amikor mondtam neki, hogy a Deme 
Józsefről van szó, leesett neki, mert ismert. De Jó-
zsinak egyesben is remek eredményei voltak, velem 
ellentétben. Én magyar szinten ötödik, hatodik he-
lyezésekig jutottam. Nekem a csapathajó jobban fe-
küdt, összesen 15 magyar bajnoki címet szereztünk, 
de Józsi egy rövid ideig szólóban is próbálkozott.

Az 1980-as moszkvai olimpián még pontszerző he-
lyen sikerült végezni kajak négyes ezer méteren, 
de aztán eljött a váltás ideje. Könnyű volt megta-
lálni az utat a felnőtt válogatottság befejeztével?

R.J.: Nem igazán. Nehezen találtam meg újra ön-
magam. Az építész technikum után elvégeztem a 
TF-en a testnevelő tanári meg a kajak szakedzői 
képzést. Volt bennem ez elején egy olyan vágy, 
hogy bebizonyítom, jó edző tudok lenni. De a szak-
mai munka mellett ez annyi plusz kellemetlenség-
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gel járt, pénzért, felszerelésért könyörögni a vezető-
ségnél, amit nem nekem találtak ki. Nem beszélve 
arról, hogy a sikeres edzői karrier legalább olyan 
lemondással jár, mint egy profi sportpályafutás 
felépítése. Én ezt akkor már nem akartam. Három 
év után inkább elmentem a katonai főiskolára ta-
nítani. De hát látod, mennyire vagyok én katonás 
alkat! Szóval maradjunk annyiban, hogy nem jött 
be. (nevet) Ezt követően visszamentem a Honvédba 
szervezési osztályvezető helyettesnek. Az meg már 
nagykabát volt nekem. Attól, mert valaki jó spor-
toló, nem jelenti azt, hogy jó edző, jó sportvezető 
vagy jó menedzser tud lenni. Ehhez más habitus, 
más karakter, jobb szónoki képességek kelletek vol-
na. Néhány év múlva ezt is otthagytam, majd volt 
egy három éves kitérő a kajak szövetségnél, ahol 
szakfelügyelőként dolgoztam. Ezt még egy rövid 
edzősködés követte a KSI-ben, de akkor én ezt már 
igazából nem akartam.

Hogy került végül Óbudára?

R.J.: A Sportlétesítmények Vállalattól Cserháti 
László keresett meg, hogy csináljuk közösen a sza-
badidő központot a Rómain. Vele viszont nem talál-
tuk a közös hangot, de akkor már maradtam a ke-
rületben, és elmentem tanítani általános iskolába. 
Volt egy nagyon kedves iskolaigazgató, Dupravecz 
Attila, akivel elindítottuk az Angol és Vízisport-
tagozatos Általános Iskolát, amit sajnos az önkor-
mányzat végül létszámproblémák miatt megszün-
tetett. Innen átkerültünk az Aquincumi Általános 
Iskolába, közben párhuzamosan létrehoztuk az 
egyesületet, illetve a Kalászi úti iskola kazánházát 
edzőteremnek alakítottuk át.

Milyen évszámot írunk ekkor?

F.Á.: 1992-t. Ebben az évben ismertük meg egy-
mást. János tanította az osztályomat. Ha szabad így 
fogalmazni, munkahelyi kapcsolatként indult ez az 
egész. (nevet) Ebben az időszakban jártam újságíró 
iskolába is, és a kollegák biztatására pályázatot ad-
tam be. Így született a Római Parti Hírek, ami két 
és fél év kihagyással azóta is havi rendszerességgel 
tájékoztat az egyesület és a kerület szabadidős és 
kulturális életéről.

Mi jelentette a fő csapásirányt az egyesület meg-
alapításakor?

F.Á.: Egyértelműen a Duna. János a Lidóban dol-
gozott sportközpontvezetőként, így adta magát, 
hogy itt ez a gyönyörű folyó, itt vannak az embe-
rek – hozzuk őket közelebb egymáshoz, adjunk 
ennek az egésznek egy szervezett keretet! Egyre 
nagyobb tömegeket sikerült megmozgatnunk, az 
új tagok pedig mindig újabb és újabb ötletekkel áll-
tak elő. Folyamatosan bővültünk, terjeszkedtünk, 
csakhamar túl is nőttük magunkat. Egy időben 13 
bejelentett alkalmazottal dolgoztunk. Volt NB 1-es 
röplabdacsapatunk, de külön versenyszakosztályt 
képviselt a sí, a karate, az ökölvívás, a tenisz és 
kajak is. Ezek aztán akkorára nőttek, hogy szépen 
lassan leváltak az egyesületről, nálunk meg ma-
radt a kajak, illetve a rekreáció, aminek keretein 
belül nemcsak vízi, hanem gyalogos, kerékpáros 
és sítúrákat is szervezünk.

A túrák mellett viszont voltak más rendezvények 
is, amik ide köthetők. Mik voltak ezek?

F.Á.: Elsősorban a fesztiválok. 1993-tól kezdve tíz 
éven át mi szerveztük a Nemzetközi Duna Feszti-
vált. Akkoriban még nem volt ennyi rendezvény 
országosan, de a fővárosban sem. Ma már min-
den héten több fesztivál van, de a kilencvenes 
évek elején abszolút hiánypótló volt. Egy egyna-
pos rendezvényből nagyon gyorsan három napos 
fesztivállá nőttük ki magunkat. Volt itt diák vízi-
túrázók vetélkedője, főzőverseny, sátorépítő ver-
seny, sok minden.
R.J.: De rendeztünk hadihajó bemutatót a Du-
nán, mazsorett csoportok vonultak fel kilométer 
hosszan. Karneváli hangulat volt Rómain, a kem-
pingtől tartott a menet egészen a partig. Aztán 
az utóbbi hat évben már ezt is szerényebb formá-
ban rendezzük meg Pünkösdfürdőn, Római-parti 
Fesztivál néven.
F.Á.: Szóval idővel kisebbek lettünk, de úgy érzem, 
hogy eredményesebbek. Létrehoztuk a civil érdek-
védelmi tagozatot, aminek elsődleges küldetése a 
csónakházak megmentése, ma meg már a gátért 
folytatott küzdelem.

Meddig lehet ezt még csinálni hasonló lelkese-
déssel?

R.J.: Csináljuk, amíg tudjuk, amíg hagynak dolgoz-
ni. A probléma az utánpótlás, hogy nem találunk 
magunk mellé még valakit, aki vinné a hátán az 
egyesület, illetve a telep ügyeit. Csaba fiam intézi 
a személyszállítást, Ádám (Bögös Ádám) a verseny-
csapatot irányítja, de a mi tevékenységünk ennél 
jóval összetettebb feladatkört jelent. Ágival már 
nem vagyunk fiatalok, nem beszélve arról, hogy 
szezonon kívül, októbertől áprilisig a telep nem 
tud bevételt termelni, a bérleti díjat viszont akkor 
is fizetnünk kell. Az egyesület azért maradhatott 
életben, mert volt alatta több láb, a fitnesz, a sze-
mélyszállítás, az újság stb.
F.Á.: A munkát a telepen akkor is el kell végezni, 
amikor éppen nincs belőle pénz. Akkor csináljuk lel-
kesedésből. De szeretjük, és jó látni, hogy az indulás 
óta felnőtt velünk egy generáció. Sokan a régiek kö-
zül már az unokáikkal jönnek a Tisza-tavi túránkra, 
esetenként három generáció is képviselteti magát 
egy-egy programunkon. Felemelő érzés részese len-
ni ennek, és visszatekinteni az elmúlt 25 évre.

GALGÓCZI TAMÁS
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S Z E R E N C S E H E L Y E K  Ó B U D Á N

L o t t ó z ó  a  H e l t a i  J e n ő  t é r e n

A megújuló Békásmegyeri Vállalkozói Piac tőszomszédságában, a Vásárcsarnok főbejáratával szemben áll a már felújí-
tott üzlet, a Heltai Jenő téri lottózó. A népszerű fogadóirodát egy fiatal vállalkozó, Debreczeny István üzemelteti. 

Debreczeny István éppen tíz éve lett a sikeres fo-
gadóiroda vezetője és tulajdonosa. – A kezdetekhez 
egy kis szerencse is kellett – meséli. – Akkoriban Csil-
laghegyen nyitottuk meg családi vállalkozásunkat, 
egy kis újságos boltot. Idegenforgalmi, szálloda szakos 
közgazdász diplomám van. Ismerőseim közül sokan 
nem értették, miért akarok ezzel a végzettséggel újsá-
got árulni. Egyszerű a válasz: mivel a szüleim mind-
ketten vállalkozók voltak, nekem is a véremben van 
ez a szakma. Majd egyik vásárlóm elújságolta, hogy 
a békásmegyeri lottózó bezárt. Ezen felbuzdulva még 
aznap este, zárás után átjöttem ide, és körbejártam a 
környéket. Másnap reggel felhívtam a Szerencsejá-
ték Zrt. területi képviselőjét, hogy 
megérdeklődjem, mik a pályázási 
feltételek. A gyors reakciónak kö-
szönhetően miénk lett a lehetőség, 
hogy megnyissuk az üzletet. Ennyi 
szerencse szerintem jár annak, aki 
szerencsejátékkal foglalkozó boltot 
üzemeltet – mosolyog a boltvezető.  

Miért volt jó ötlet belevágni 
egy ilyen jellegű vállalkozás üze-
meltetésébe? – teszem fel a laikus 
kérdést.  

– Egyrészt a Szerencsejáték 
Zrt. tiszta, átlátható, szabályszerű 
működése az, ami vonzóvá teszi ezt 
a vállalkozást – feleli a fiatalem-
ber. – Kiszámítható, korrekt, stabil 
vállalat, biztosan lehet építeni a velük kötött megál-
lapodásokra. Másrészt gyakran fizetünk ki szép nye-
reményeket és okozunk a játékosoknak sikerélményt. 
Ez nagyon jó érzés! Egyszer zárás előtt öt perccel jött 
be egy fiatal srác, és vett egy Buksza sorsjegyet. Le-
kaparta, és ötmillió forint mosolygott vissza rá. Ha-
sonló élmény volt, amikor egy idős bácsi nálunk tudta 
meg, hogy négy találata van az Ötöslottón. Nem akart 
hinni a szemének! Aznap is nagy örömünneplés volt, 
mikor egy sportfogadó csaknem kétszázezer forintot 
nyert egy kétszáz forintos Tippmix szelvénnyel. 

Ezek a nagyszerű élmények arra is rámutatnak, 
melyek most a legnépszerűbb játékok – előzi meg a kér-
dést a fiatalember. – A Tippmix iránt egyre nagyobb 

az érdeklődés, főleg, mióta bevezették az élő sportfo-
gadást. Ez a lehetőség fölgyorsította a játékot, hiszen 
az egyéb számsorsjátékokhoz képest pár perc alatt ki-
derül, hogy nyert-e valaki, vagy éppen nem. Amikor 
bejönnek a játékosok, és megteszik fogadásainkat, akár 
együtt is izgulhatnak tippjeik sikeréért, majd ezt kö-
vetően rögtön ki is válthatják nyereményeiket. Ennél 
a játéknál nagyon gyorsan pörögnek az események, a 
hangulat pedig nagyszerű. A fiatal játékosok többsége 
az ehhez hasonló, gyors fogadásokat szereti jobban, de 
az olyan hagyományos lottójátékok is megőrizték nép-
szerűségüket, mint az Ötöslottó és a Hatoslottó.

Debreczeny István elárulja, ő 
más játékát élvezi a legjobban, ezért 
saját maga nem is szokott fogadni. 
– Az a ritka tulajdonos, üzletve-
zető és terminálkezelő vagyok, aki 
nem szokott játszani. Nekem más 
a feladatom, én a boltot vezetem – 
fogalmaz István. – Békásmegyeren 
meghatározó üzlet vagyunk, egy-
részt a minősített, kiemelt partneri 
címünk, másrészt a stabilitásunk 
miatt. A Szerencsejáték Zrt.-nél el-
telt tíz év alatt boltvezetőként min-
dig a legjobb minősítést kaptam. Ez 
az osztályozás alapvetően a műkö-
dési rend betartásán, a fegyelmezett 
munkavégzésen és a zökkenőmentes 
együttműködésen alapul – sorolja a 
fogadóiroda vezetője. 

– A Szerencsejáték Zrt. nagyon konkrét és szigorú 
szabályok betartását várja el partnereitől. Rendszere-
sen küldenek próbavásárlókat, és  ha tudomásukra jut, 
hogy egy játékos valami miatt elégedetlen, azonnal ki-
vizsgálják az ügyet. Minket érintően még sosem volt 
olyan panasz, ami megalapozott lett volna. Számomra 
egyértelmű, hogy mind a játékosoknak, mind az anya-
cégnek és a saját vállalkozásomnak közös érdeke a sza-
bályok betartása. Bár a sportfogadás és a lottójátékok 
alapvetően a szórakozásról szólnak, nekem üzletem-
berként arra is figyelnem kell, hogy saját vállalkozá-
sommal a Szerencsejáték Zrt.-t is képviselem. 

(A cikk elkészítését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.)
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Fotók: sánta balázs, archív képek a szerző gyűjteményéből

KÜZDELEM AZ ESTERHÁZY FIVÉREK NEVELŐEGYESÜLETÉNEK TÚLÉLÉSÉÉRT

K ö r k é p  a  p a t i n á s  c s i l l a g h e g y i  l a b d a r ú g á s r ó l

A futballcsapatot évtizedekig patronáló Csillaghegyi Lenárugyár támogatásának elapadása, de különösen a rendszer-
váltás óta a megszűnéssel szemben állandó harcot folytató Csillaghegyi Munkás Testedző Egylet – Boldizsár Imrével az 
élen – a végsőkig kitart.

M O Z G Á S ! A kezdetek

A magyar labdarúgásnak számos tehetséget és 
több sokszoros válogatott játékost adó csillaghe-
gyi piros-fehér egyesületet 1904-ben alapították 
Csillaghegyi Football Club néven. Ennek ellenére 
kezdetben még az úszásra helyezték a fő hangsúlyt, 
a labdarúgócsapat csak 1911. július 16-án alakult 
meg, és augusztus 2-án tartotta első közgyűlését. 
Innentől szűk tíz évet kellett várniuk arra, hogy 
nevük mellé felkerüljön a MOVE (Magyar Orszá-
gos Véderő Egylet) elnevezés is, amelyet 1945-ig vi-
seltek. 1931-ben egyesültek a velük azonos pályán 
játszó KTC-vel, azaz Kissingtelepi Torna Clubbal 
(Kissing a középkorban itt lévő, majd elnéptelene-
dett község neve volt, ami több helyrajzi névben 
megmaradt). Ez a pálya a Mátyás király úttól nem 
messze, a Fodros és Hunyadi utca közötti területen 
helyezkedett el, amit 1936-ban hagytak ott, mert 
átköltöztek a Szentendrei út túloldalán megépült 
új otthonukba, a Rókahegy lábához, a mai Márton 
utcába. Miután közel másfél évtizedet eltöltöttek a 
Közép-magyarországi Labdarúgó Alszövetség baj-
nokságaiban, végül a MOVE I. osztály megnyeré-
sének köszönhetően kerültek fel az NB III-ba 1940-
ben, ahol a háború végéig vitézkedtek.

Cél az első osztály

1945 tavaszán, az új idők szellemének megfelelően 
az akkori HÉV-megálló épületében működő Csúcs 
Vendéglőben megalakult a munkás tömegbázis-
ra építő Csillaghegyi MTE. 1946-tól az országos 
harmadosztályba kaptak besorolást, 1949 nyarán 
egyesültek a Csillaghegyi SzDSE és a Békásmegye-
ri MTE gárdájával. 1950-ben a Magyar Labdarúgó 
Szövetség elnökségi határozatával egy osztállyal 
feljebb, az NB II-be osztotta be őket. Itt a nevük 
már Csillaghegyi Textil, majd Vörös Lobogó lett, és 
a klub patrónusául központilag a Kalászi úti Csil-
laghegyi Lenárugyárat jelölték ki. A gyárnak egy 
tehetős orosz katonaparancsnok volt az igazgatója, 
aki imádta a focit, és fejébe vette, hogy feljuttatja az 
együttest az NB I-be. Ez végül nem sikerült, mert 
1951-ben és 1952-ben „csak” bronzérmesek lettek, 
1953-ban pedig három pont választotta el őket az 

első helytől. Egyes visszaemlékezések szerint a fel-
jutó hely sorsát döntő mértékben befolyásoló rang-
adót Szepesi György közvetítésével élőben adta a 
Magyar Rádió, és Csillaghegyen hangszórókat ál-
lítottak fel, hogy a mérkőzésre ki nem jutók együtt 
hallgathassák az eseményeket. Ugyanezt a meccset 
állítólag felsőbb utasításra el kellett veszíteniük, 
ami nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 
orosz gyárigazgatónak elment a kedve az egész-
től, és otthagyta a csapatot. Ebben a korszakban, 
1946–1953 között focizott a klub utánpótlásában a 
későbbi kétszeres nagyválogatott Pál Tibor, aki az 
NB I-ben a Csepel és a Vasas színeiben tíz évig sze-
repelt, miközben az olimpiai válogatottal 1960-ban 
Rómában bronzérmes lett.

Az NB III és a Budapest bajnokság 
osztályai között ingázva

A Lenárugyár (amit később, 1963-ban Csillaghegyi 
Szövőgyárra neveztek át) következő igazgatója is 
támogatta az egyesületet, de már nem olyan mér-
tékben, mint elődje. A csapat 1954-ben kiesett a 
harmadosztályba, majd – immár újra Csillaghegyi 
MTE-ként – 1958-ban a negyedosztályba (budapes-
ti I. osztály = BLSZ I). 1961-ben ugyan bajnokként 
sikerült visszakapaszkodniuk az NB III-ba, azon-
ban a szezon végén megint búcsúzni kényszerül-
tek. Ezután bő hét évig, 1969 őszéig kellett várniuk 
az újabb aranyéremre és feljutásra, az NB III-as 
kaland ezúttal két szezonon át tartott. A bajnoki 
átszervezések miatt 1974-ben és 1975-ben már a 
budapesti másod-, illetve harmadosztályban talál-
ták magukat. Az ingázás napjainkig is tart: 2004-
ben a BLSZ II-t, 2008-ban a BLSZ I-et nyerték meg, 
így szűk négy évtized elteltével ismét az NB III-
ban szerepelhettek, ám azóta három osztályt visz-
szaestek, és idén csak a BLSZ III-ban indulhatnak. 
Az Esterházy fivérek közül Péter és György a Csil-
laghegyben nevelkedtek, 1964-ben közösen meg-
nyerték a serdülő bajnokságot, amit Péter 1969-ben 
a felnőtt csapattal megismételt. 1974-ben utóbbi 
alkotta a közben oda igazolt, későbbi huszonki-
lencszeres válogatott öccsével, Mártonnal a BLSZ 
II-es gárda csatárkettősét. Visszaemlékezések sze-
rint Péter tehetségesebb játékos volt Mártonnál, és 
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még többre is vihette volna, ha végül nem az írói 
pálya mellett teszi le a voksát. Dunai Lajos szintén 
itt kezdte pályafutását: 1953–1966 között szerepelt 
az utánpótlás együttesekben, tíz évet töltött az 
élvonalbeli MTK-ban, kétszeres felnőtt nagyválo-
gatottságig vitte, és 1968-ban olimpiai bajnok lett 
Mexikóvárosban.

Korszakos csillaghegyi játékosok a „hőskorból” 
– Kindl „Dodi” József és Szöllősi Imre

Kindl József 1934. március 21-én látta meg a napvi-
lágot a Szent Margit Kórházban, és azóta is a kerü-
letben él. Húszéves koráig a szüleivel lakott a Szent-
endrei út mentén, a Csillaghegyi HÉV-megállótól 
pár háznyira. Édesapjának – egészen a második vi-
lágháború végéig – saját, helyi hentesboltja volt, ami 
mellett futballozni is akadt ideje a KTC-ben, majd 
öregfiúként a Békásmegyerben. 1938-ban lábát tör-
te, amire kisfia megfogadta, hogy ő bizony sohasem 
lesz focista, ám az élet és a környékbeli játszótársak 
mégis ebbe az irányba terelték. A háború után az 

állami gyermekgondozás részeként közel egy évig 
Biharkeresztesre került. Innen visszatérve csatla-
kozott a Csillaghegy focicsapatához, ahol a kölyök 
korosztálytól kezdve az ifjúsági gárdán át végigjárta 
a ranglétrát egészen a felnőttig, kezdetben balszélsőt 
játszva. Az első csapatban 1953-ban játszott először, 
rögtön az NB II-ben, és a szezonban nagyjából tíz 
meccsen kapott játéklehetőséget. Az 1954-es Nyári 
Kupa I. csoportját ugyan megnyerték, de utána szét-
széledt a társaság, és a szezon végén – a bajnoki át-
szervezéseknek nagyban köszönhetően – ki is estek 
a harmadosztályba. 1955-ben bevonult katonának 
a Budaörsi úti laktanyába, a forradalom után pedig 
áthelyezték Vácra a híradósokhoz, szakácsnak. 1957 
őszén tért vissza a pályára, hogy immáron center-
ként tovább lődözhesse a gólokat az ellenfelek háló-
jába. 1960-tól térdbántalmai miatt inkább már csak 
a tartalék együttesben szerepelt, majd 1964-től még 
néhányszor kizárólag az öregfiúkban. Mivel a nyolc 
osztály elvégzése után, 1949-ben rögtön munkára je-
lentkezett a Lenárugyárba, ezért csak jóval később, 
az 1968–69-es tanévben érettségizett. A Kalászi úti 
üzemben sorrendben szövőként, szerelőként, segéd-

mesterként, végül mesterként dolgozott, elsősorban 
éjszakai műszakban. 1994-ben vonult nyugdíjba, egy 
évre rá költözött mostani lakhelyére, egy Veder utcai 
panellakásba.
Szöllősi Imre 1937. július 14-én született a Békás-
megyer ófalui Kőbánya utcában Zurmühlként. 
A névváltoztatásra a svábok 1946-os kitelepíté-
se adott okot: a német név közvetlenül a háború 
után nem csengett túl jól. Négyen voltak testvé-
rek, édesapja helyi szíjgyártóként és nyergesként 
kereste a család kenyerét. Kissrácként a békásme-
gyeri futballpályán rúgta a labdát, egészen ad-
dig, amíg az egyesület 1949-ben be nem olvadt a 
Csillaghegybe – ekkor pár csapattársával átment a 
szomszédos pályára, ahol a serdülő edzőnél jelent-
kezett, hogy szeretne „beiratkozni”. Annyira fiatal 
volt azonban ekkor, hogy még nem tudtak igazo-
lást adni neki. A serdülő csapatban együtt játszott 
azzal a Török Ferenccel, aki 1964-ben és 1968-ban 
olimpiai bajnok lett öttusában. 1955-ben úgy mu-
tatkozott be a felnőtt együttesben, hogy ifistaként, 
civilben lement megnézni a Magyar Kábel elleni 
mérkőzésüket, amikor szólt neki az intéző, hogy 

az egyik játékos megsérült munka közben, akinek 
a helyére be kellene ugrania. A debütálás olyan jól 
sikerült, hogy jobbhalfot játszva 4:0-ra győztek, és 
két hosszú átadással két gólpasszt adott pont a ko-
rábban bemutatott Kindl Józsefnek. Innentől egé-
szen 1966-ig szerepelt aktívan az első csapatban, de 
a következő években még a tartalékcsapatban való 
szereplés mellett be-beugrott kisegíteni a gárdát. 
Felnőtt pályafutása alatt előfordult, hogy ő lett a 
házi gólkirály, amiben segítséget jelentett számára, 
hogy a 11-eseket is ő rúghatta. Ugyancsak 1955-ben 
végezte el a kohó- és gépipari technikumot, majd 
a pesterzsébeti ATRA-nál helyezkedett el techni-
kusként. Innen azonban – a sok utazási idő miatt, 
már befutott csillaghegyi focistaként – 1961-ben át-
kérte magát a Csillaghegyi Szövőgyárba, ahol előbb 
energetikusként, 1982-től pedig műszaki osztályve-
zetőként dolgozott mint főmechanikus. 1966–1977 
között edzősködött a klubnál, a serdülők 1969-ben 
vele lettek bajnokok. Öt év kihagyást követően, 
1982-ben kisebb rábeszélésre elvállalta a Pomáz 
vezetőedzői tisztségét. 1996-ban ment nyugdíjba, 
családjával a mai napig Csillaghegyen lakik, nem 

esterházy Péter 1969-ben

szöllősi imre 1969-ben

kindl józsef 1950-ben

boldizsár imre 1976-ban
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messze a Szentendrei úti HÉV-átjárótól. Legszebb 
csillaghegyi emlékei közé sorolja azokat a bajnoki 
meccseket, amikor zsúfolásig telt tribün mellett 
1500–2000 szurkoló buzdította őket hazai pályán, 
és ami után a csapattal mindig elmentek megvacso-
rázni törzshelyükre, a jelenlegi házukkal szemköz-
ti egykori Arany Bárány étterembe.

A csillaghegyi futball életben tartója 
– Boldizsár Imre

1948-ban született Budapesten, sportos családba. 
Édesapjához hasonlóan végül a futball mellett köte-
lezte el magát, kapus poszton. Fiatalként védett az 
MTK-ban, az Építőkben, a Vasasban, és edzett az 
FTC tartalékban – utóbbiba azért nem igazolták le, 
mert nyíltan nem szimpatizált az akkori rendszer-
rel, így nem kaphatott útlevelet, és nem utazhatott a 
csapattal külföldre. Felnőttként a BKV Előrében és a 
Postásban játszott, majd edzői pályára lépett, amikor 
1976-ban megkapta a III. kerületi TTVE ifjúsági csa-
patának irányítását. Innen került 1980 januárjában 
egy „árukapcsolás” révén a Csillaghegyhez, miután 
felkérték, hogy vállalja el a Szövőgyár anyag- és áru-
forgalmi osztályvezetői pozícióját. Amikor átvette az 
együttest, kieső helyen álltak a budapesti harmad-
osztályban, és mindössze hét-nyolc játékosuk volt, 
akik közül már senki nem dolgozott a Kalászi úton. 
Vezetésével bennmaradtak a BLSZ III-ban, majd egy 
évre rá feljutottak a BLSZ II-be. 1981 nyarán toborzót 
hirdetett olyan fiatal futballistáknak, akik klubjuk-
ban kiöregedtek az ifiből, de a felnőttbe nem fértek 
be. Felhívásra – nagy örömére – vagy 40-en jelent-
keztek, akikből megerősítve a gárdát a szezon végén 
bennmaradtak a BLSZ II-ben. 1987-ben hét évre el-
köszönt az egyesülettől, mert belefáradt a Szövőgyár 
igazgatójával folytatott „napi harcba” és abba, hogy 
játékosainál jobban akarta a győzelmeket. Közvetle-
nül a rendszerváltás után sikeres vállalkozásba kez-
dett: baromfihúst importált nagykereskedéseknek 
Németországból. A bevétel egy részéből 1994 őszi 
visszatérése után a csapatot segítette, tartotta élet-
ben, amit kiegészített a III. kerületi Önkormányzat 
párszázezres évenkénti támogatása is.
Boldizsár Imre egyik nagy bánata a helyi lokál-
patriotizmus hiánya: Békásmegyer és Csillaghegy 

határán fekszik a sporttelep, de egyik városrészben 
sincsenek olyan támogatók, akik helyi kötődésük 
miatt, érzelmi alapon áldoznának a klubbért. Bé-
kásmegyeri oldalról valamelyest érhető a helyzet, 
hiszen a ’80-as évek elején megépült lakótelepre 
főként Budapest más részeiről érkeztek a lakók. Az 
egyesületet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak évi egymilliós segítsége mellett még a játéko-
sok, illetve azok ismerősei támogatják. Másik szív-
fájdalma, hogy az ifjúsági együttest a kevés játékos 
miatt tavaly meg kellett szüntetni, pedig mindig ki-
emelt fontossággal kezelte, hogy legyen saját után-
pótláscsapatuk. A játékoshiány fő okát a csökkenő 
gyermekszám és a modern kor elszívó hatásai mel-
lett abban látja, hogy a szomszédos lakótelepen fel-
nőtt első generációs gyerekek időközben családot 
alapítottak, és a második generációval elköltöztek 
a környékről. Hiába a jelképes tagdíj, a világítással 
ellátott műfüves edzőpálya és a saját busz, a felnőtt 
csapatba is egyre nehezebb megfelelő játékosokat 
találni. A bajnokságoknak szinte mindig a feljutás 
szándékával vágnak neki, ám az elégtelen edzéslá-
togatottság már a szezon elején elveszi ennek esé-
lyét. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 1980 körül 
a Szövőgyár átadta a sporttelep használati jogát a 
Külkereskedelmi SC sportszakosztályának azzal a 
kitétellel, hogy a Csillaghegyi MTE ötven évig té-
rítésmentesen használhatja, ám ennek ellenére ta-
valy ki akarták tenni őket a sporttelepről, és csak 
a bíróságon sikerült elérniük maradásukat. Nem 
véletlen tehát Boldizsár Imre azon kijelentése, hogy 
amióta a klubnál van, az élet egy hatalmas és örök 
küzdelem a fennmaradásért. Munkásságát a Buda-
pesti Labdarúgó Szövetség és a III. kerület Önkor-
mányzata egyaránt elismerte: előbbitől kétszer is 
megkapta a „Budapest labdarúgásáért érem” arany 
fokozatát, utóbbitól pedig az „Óbuda sportjáért” ki-
tüntetést. Bár egészségi állapota az utóbbi időben 
megromlott, változatlan elszántsággal veti bele ma-
gát a csapatért folytatott munkába, és a meccseken 
folyamatosan irányítja játékosait a kispadról. Utol-
só, BLSZ I-es bajnokcsapatuk sokat látott edzője a 
következőt mondta róla: „Nála a futballt önzetle-
nebbül szerető és támogató embert nem ismerek.”. 

RORBACHER ISTVÁN
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Gutentág a szökőkút medencéjének peremére 
telepedett, Pofapénz csak a lábát tette fel a beton-
gyűrűre, a Rabbi a közeli padot választotta. Tanár-
úr éppen ekkor érkezett meg a mogorva Burma 
társaságában.

Burma sokatmondó tekintettel végigpásztázta a 
díszes társaságot, és gúnyosan meg is szólalt.

– Nocsak, hogyhogy nem a faházban gyülekez-
tek? A pléhgomba is zárva lenne? – kérdezte.

– Ne játszd itt a bazári majmot! – vigyorgott 
Gutentág. – Jól tudod, mi van, hiszen nagyrészt te 
vagy az oka…

– Én? Az oka? – háborodott fel a hajdani és re-
ménybeli filmes. – Csak nem arra gondolsz, hogy 
vége a filmgyári megbízásomnak, és ma már nem 
tudtok megvágni?

– Dehogy gondol arra! – békítgette Pofapénz. – 
Reggel nagy elhatározásra jutottunk…

– Balogh Tamás nélkül? – mosolyodott el végre 
Burma.

– Itt volt ő, meg a Törpe is – dünnyögte Gutentág. 
– Rajtad kívül csak a Tanárúr hiányzott.

– Na meg a Sunya… – bökte közbe Pofapénz.
– Sunya igazoltan van távol, elcsípték az új bé-

kási piacon, az ideiglenesen – szólalt meg kisvártat-
va a Rabbi is. – Rossz helyen talált egy kövér buk-
szára… Most magyarázkodik az őrszobán.

– No, igen, még nem ismeri fel az új piacfelügye-
lőket – magyarázta Gutentág –, azok meg máris vit-
ték a főtörzshöz.

– Már rég zászlós – jegyezte meg Tanárúr.

– Örült is neki a zászlósotok – folytatta a hajdani 
csónakházi gondnok. – Sose felejti el neki azt a régi 
pisztolylopást, régóta feni a fogát Sunyára. Most 
törleszthet a lefokozásáért.

– Pisztolylopást? – csodálkozott a Rabbi. – Su-
nya felfegyverkezett a kofák ellen?

– Régi történet – legyintett Burma. – Még nem 
jártál közénk, azért nem emlékszel. Néhányan az 
urak közül voltak szívesek leitatni a főtörzset, nem 
kicsit, nagyon. S hogy, hogy nem, Sunyához került 
a fegyvere…

– De visszaadta – vette védelmébe Pofapénz a 
pórul járt önkéntes piacfelügyelőt.

– Vissza – bólintott Burma. – És hogy mennyire 
önként, arról a jobb öklöm tudna mesélni. Így is be-
csukták néhány hétre, a főtörzsből meg hipp-hopp 
a város legöregebb őrmestere lett. No de rég volt, 
tán igaz se volt. Most ellenben nem tudta időben 
visszaadni a talált tárcát, hiába magyarázta a kö-
zegnek, hogy épp a talált tárgyak osztályára indult.

– Van még olyan? – mélázott el Gutentág. – 
Nemigen lehet munkája az ott dolgozóknak.

Ezen egy kicsit elvitatkoztak, de Burmát már 
igen furdalta az alapkérdés, miféle nagy elhatáro-
zásra jutottak a cimborák. Rá is kérdezett.

– Hát – kezdte Pofapénz –, hogy így jártunk, 
te nem filmezel egy darabig, a Sunya sem lel több 
tárcát a napokban, nekem sem jött be a telitalálat, 
ugye… Szóval nem mehetünk be egyik műintéz-
ménybe sem.

– A Balogh Tamás az oka – vigyorgott Gutentág. 
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Pofapénz elmagyarázta volna részletesebben a 
dolgok állását, de Burma továbbra is a nagy ötletre 
volt kíváncsi, és már Tanárurat is izgatta a rejtély.

– Zenés sétákról lenne szó – oldotta fel a titkot 
Pofapénz. – A Törpe kiszabadítja a Balogh Tamásék 
tárolójából a nagydobját, azt a cintányérosat, tudjá-
tok, kiváltja a zálogból a trombitáját, azt a Bözse tán 
már meg is oldotta, szegény…

– Aztán zenés körútra indulunk – bólintott 
Gutentág. – Elől megy a Törpe, mi meg utána. A sort 
Balogh Tamás zárja egy irdatlan keménykalappal, 
abba gyűlik majd a pénz.

– Aha – értette meg a dolgot Burma. – De hol 
késnek?

– Nem késnek, már jönnek is – mutatott a köze-
ledők irányába Tanárúr. – De ahogy a Bözsét isme-
rem, nem hagyta, hogy olyan koszosan, rozsdásan 
hozzák az instrumentumokat…

– Nem bizony – lihegte a cipeléstől kipirult 
Törpe. – Egy óráig sikálta szidollal a csavarokat, 
a lábgépet, a cintányért meg mindent, ami rézből 
van… De ragyog is, mint a Salamon töke!

– Az én Bözsém! – húzta ki magát Balogh Tamás. 
– Ő már csak ilyen. Nem ad ki félmunkát a kezéből.

– Nem értem, rajtad miért nem dolgozgatott 
még egy kicsit – vigyorgott Gutentág. – Mert te 
eléggé félbe maradtál.

– Hagyd abba – intette le Tanárúr –, inkább hall-
juk részletesebben a tervet!

– Nincsenek részletek – vonta meg a vállát 
Balogh Tamás. – A Törpe megigazítja a fellé-
pőruháját, a hátára feladjuk a dobot, összesze-
reljük a dobverő meg a cintányér kallantyúit, 
aztán előkapja a trombitáját, s már indulhat is 
a menet.

– És hová megy ez a híres menet? – kérdezte 
Burma.

– Azaz hová megyünk, így akartad kérdezni – 
pontosította Pofapénz.

– Hát ugye körbe-körbe – hunyorgott a Törpe. – 
Itt a telepen, mondjuk. A Monostori úttól a patakig, 
a Szentendrei úttól a Nánásiig, vagy akár le a Duná-
ig. Hadd élvezzék a népek.

– Nem fognak, hogy is mondjam, megkergetni 
bennünket? – hümmögött a Rabbi.

– Még az is előfordulhat – vigyorgott Gutentág. 
– Akkor elinalunk.

– Kishitűek – horgadt fel Balogh Tamásban a 
tettvágy. – Óbuda a kultúra városa! Akármit meg-
adnak errefelé egy kis muzsikáért. Nem győzöm 
majd ürítgetni a kalapot. És nem tízesekkel, húsza-
sokkal lesz tele, úgy éljek, ötszázasok, ezresek po-
tyognak bele… Főleg, ha az Il silenciót fújja a Törpe, 
meg a Radeczky-marsot vagy a Klapka indulót…

– Körképet mutattunk Balogh Tamás zenei 
műveltségéről… – Burmának tetszett is, nem is az 
ötlet, de nem akarta a kis ember kedvét szegni. – 
Mikor indulunk?

– Most! – rikkantotta a Törpe. – Figyeljetek! Éne-
kelhetitek is: Híres Komárom be van véve… Ez a 
nyitány.

Ballal lépett, csinn, jobbal lépett, bumm. Bo-
hócruhája alól kihúzta a trombitát, s már fújta is a 
közismert dallamot.

Először a faház felé kanyarodtak, hiába, nagy 
a szokás hatalma. A csinnadrattára Tóbi, a csapos 
előbújt az ivóból.

– Világosan megmondtam, mikor akarlak látni 
benneteket – kiabálta. – Engem nem vesztek le a lá-
bamról az ilyen cirkuszi parádéval.

Látták, hogy komolyan gondolja a dolgot, így át-
vágtak a nagy füvesen, ahol a kutyasétáltatók köré-
ben okoztak némi kavarodást. Gutentág bokáját meg 
is kóstolta az egyik mérges törpe-vakkancs, s már-
már a német juhászok rájuk uszítására is sor került, 
ám akkor a Törpe jó érzékkel szünetet tartott.

– Csupa barbár – dünnyögte bokáját vakargatva 
Gutentág. – Na, majd beljebb… Nincs valamelyikő-
töknél ragtapasz?

Nem volt senkinél, hogy is lett volna. Burma 
egy tiszta papírzsebkendőt ajánlott fel, de Gutentág 
elutasította.

– Már nem is vérzik – állapította meg. – De ha 
legközelebb látom azt a vakarcsot, rálépek.

– Inkább harapd vissza – javasolta Pofapénz. – 
Fogat fogért…

– Csak a dolgát végezte – mondta kétértelműen 
Rabbi. – Ő is az Úr teremtménye.

– Hát csak ne tartozzon a dolgához az én felkon-
colásom – fortyant fel a kiérdemesült csónakházas. 
– És az Úr sem azért adta az ember mellé a kutyát, 
hogy az engem kóstolgasson.

Ezen eltöprengtek egy kicsit, meg is beszélték a 
kutyák eredendő hivatását a házőrzéstől a farkas-

i llusztrációk: l iget i Blanka

– Mindenhol akkora sarat hagyott, hogy amíg 
valamelyikünk ki nem perkálja, egy korty 
nem sok…

– Nem az Úrnak tetsző cselekedet bukszákat 
lopni – ébredezett a Rabbi. – Más keresményére 
számítva piálni, az se szép. De az főleg nem az, 

hogy a Balogh tartozásait rajtunk kérik számon. 
Fizessen a Tamás, s újra él majd a hitelünk.

– A Balogh Tamás akkor fog fizetni, amikor 
piros hó esik, ezt te is tudod. A mi hitelünk meg 
nemigen indul újra, amíg legalább egyszer nem 
fizetünk.
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Évtizedek óta áll egy kocsma a Szentendrei út mellett, rögtön a vasúti felüljáró után, átellenben a kis amfiteátrummal, 
ahogy megyünk ki a városból, jobbra. Gombának hívják. Nem mindig mérges, mert manapság már csak ritkán harapózik 
el a rossz hangulat, esetleg csak esténként, és inkább télen.

vadászatig, s már a játszótérnél jártak, amikor a 
Törpe újra felemelhette a trombitát.

Harcias anyukák hada támadt rájuk, seperc 
alatt menekülniük kellett.

– A gyerekek imádják a zenebohócokat – ma-
gyarázta volna a Törpe, de hiába.

– A bohócokat lehet, a csavargókat, koldusokat 
annál kevésbé – összegeződött a közvélekedés.

– A kultúra városa, mi? – nevetett Burma. – 
Szinte isszák magukba a zenét.

– Talán rosszul választottuk ki a helyszínt – 
Tanárúr hangosan gondolkodott. – Lenn a parton 
víg az élet, ott kéne megpróbálnunk.

– Persze, útközben itt-ott belefújhatsz – remény-
kedett Balogh Tamás, az üres kalapot lengetve.

A lakóparkok népe sem fogadta ovációval a 
menetet. Honnan, honnan nem előbukkant három 
délceg közterület-felügyelő, mögöttük ott közele-
dett a zászlóssá emelkedett főtörzs is.

A szürkeruhások illően köszöntötték őket, 
ahogy kell, és máris a lényegre tértek:

– Van maguknak közterület-foglalási engedé-
lyük?

– Utcazenéhez nem kell – kezdte volna Tanárúr, 
aki konyított valamit a joghoz.

– Ahhoz kell, amihez én mondom! – mérgelő-
dött a parancsnok-külsejű legdélcegebb.

– Á, á, a rendbontók! – ért oda a zászlós. – Meg 
akarják látogatni a komájukat a kapitányságon?

– A Sunyát? – kérdezte teljesen feleslegesen 
Balogh Tamás.

– Ki mást? – intette le őt a közeg. – Az a briganti 
már biztosan ülni fog. Ti meg mehettek mellé.

– De miért? – kérdezte nem éppen udvarias han-
gon Burma. – Ez rendőri túlkapás!

– Na, na! Majd mindjárt túlkapok, ha hergelnek! 
Hogy miért? Egy: csendháborításért. Kettő: bejelen-
tés nélküli demonstrációért. Három: adócsalásért! 
Ennyi csak elég! Tanárúr, magának lehetne több 
esze, vigye el őket a Piroska utcáig, az már nem az 
én területem, ott vonulgathatnak.

– Csendháborítás? – füstölgött a Törpe. – Az én 
zeném csendháborítás?! Ezrek tapsoltak nekem…

– Demonstráció? – csodálkozott Burma. – Sétá-
lunk a Duna felé. Bár lennének jó jelszavaim!

– Ki ne mondd, – szólt rá Gutentág–, mert még 
tényleg bevisz! Én csak az adócsalást nem értem…

– Pedig az a legegyszerűbb – düllesztette ki a 
mellét a zászlós. – Mit szorongat ez a félnótás? Egy 
kalapot. Miért tartogatja? Hogy pénzt dobjanak 
bele. És az a pénz adóköteles. Fizettetek utána adót?

– Nem – rázta a fejét Balogh Tamás. – De nincs is 
benne egy megveszekedett forint sem…

– És ha lenne, máris vinnétek az adóhivatalba, 
ugye? – diadalmaskodott a rendőr. – A nulla forint 
is adóalap, bárki megmondhatja, azt is be kell val-
lani. Na, takarodjatok, azt a dobos szerkentyűt meg 
nem akarom többet látni. Értve?

A díszes menet visszakanyarodott a lakóte-
lepre. Hol volt már a csinn, hol volt már a bumm! 
A trombita visszaköltözött a bohócruha kebelébe, 
reményteli jókedvük meg felröppent a szarkák 
után a fák csúcsára.

– Mégsem volt jó ötlet – dünnyögte a Rabbi.
– Ötletnek jó volt – vélte Gutentág. – Csak elva-

dultak a népek.
– Megpróbálhatnánk a Fő téren vagy a Kolosyn 

– gondolkodott el Burma. – Ott szokva vannak a 
produkciókhoz.

– Csak nem a miénkhez, édes úr! – csóválta a 
fejét a hajdani tanár. – Csak nem a miénkhez.

– Akkor most mi legyen? - kérdezte Pofapénz.
– Maradunk az eredeti tervnél – jelentette ki 

Gutentág.
– Volt olyan? – ámult el Burma.
– Naná! – vigyorgott újra Gutentág. – Hosszú sé-

ták ideje jön, sétálunk hát, vidáman, frissen.
– Szárazon és szomorúan, s persze zene nélkül 

– pontosította Pofapénz.
– A hangszereket meg a fellépőruhámat… – 

kezdte a kérdést a Törpe, de Balogh Tamás oldalba 
bökte.

– Azokat visszahozod a tárolónkba, ellesznek 
ott még a jobb időkig.

– Jobb időkig? – sóhajtott a Törpe. – Mondd, 
Tanárúr, jöhetnek rám jobb idők?

– Jöhetnek – válaszolt Tanárúr helyett a Rabbi. – 
Jöhetnek, ha az Úr is úgy akarja

– Addig meg itt ez a gyönyörű nyárvég, s jön az 
értünk ragyogó langyos ősz – mosolyodott el Tanár-
úr. – A hosszú, bölcs séták lélekemelő ideje.
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lyeken. Ennek a kocsmának már a névmeghatáro-
zása is problémás. Halottam ezt is pléhnek nevez-
ni, de hívják 574-es vendéglátóipari egységnek is, 
miközben az oldalán nagy betűkkel az Aquincum 
Serbüfé név pöffeszkedik, de a legtöbben azért az 
alakjáról mégis inkább Gombának szólítják.
Az árak nagymértékben meghatározzák a közön-
séget is. Miközben a legközelebb eső – mintegy 
nyolcvan méterre található – Faházban százhetven 
forintért lehet inni egy hosszúlépést, addig ez itt 
már százért megkapható. Ennek megfelelően szé-
lesre húzott szájjal furcsa arcot is vág az ember az 
első korty után, de aztán a másodiknál, harmadik-
nál már megszokja. Meg lehet ezt szokni?
A kocsma kertjével mindenféle bajok vannak. Az 
egyik és legfontosabb, hogy mintegy öt méterre 
van a szentendrei úttól, ezért zajos. Az sem tett jót 
a kitikkadt vándor komfortérzetének, hogy az idei 
csúcshőmérsékleteket produkáló nyárban annak 
ellenére is meleg volt itt, hogy platánok magasod-

nak fölé, árnyékukkal beterítve a sövényekkel kö-
rülvett placcot. Ilyenkor dupla tető kellene minden 
kerthelyiség fölé. Vagy jég dupla whiskyvel.
A kocsma belseje, bármennyire is igyekszik a tu-
lajdonos szorgos keze lakájossá tenni, eséllyel pá-
lyázna a legvidámabb barakk névre, ha bárkinek 
is eszébe jutna ilyen pályázatot kiírni a jövőben. 
A kiszolgálás jó, a belső kellemes lenne, ha egy 
kicsit tágasabb, de késő ősszel vagy télen beszo-
rulva ide tíz-tizenöt ember érdekes hangulatot 
képes teremteni, különösen egy ehhez nem szo-
kott, „ártatlanul” belépő vendég számára.
Mindent összevéve elmondható, hogy a régi római 
útszakaszokon megfáradt vándornak, ha por lep-
te be vagy szárította ki a torkát, érdemes betérnie 
ide egy-egy kortyra, hogy aztán folytathassa útját, 
menjen a dolgára tovább.

BODZAY ZOLTÁN

Az aquincumi Gomba aztán tényleg mindennek 
a középpontjában helyezkedik el, valahogy úgy, 
ahogy egy kocsmának kell. Túl azon, hogy csak-
nem kettészelné a hajdani polgárvárosba és kato-
nai táborba tartó vízvezeték építménye, ha minden 
tagja folyamatosan meglenne, itt keresztezik egy-
mást HÉV- és vasútvonalak, buszjáratok, gyalogos 
utak és sétányok. A szomszédban évszázados öreg 
malom romjai enyésznek a lombok között, ahol va-
laha csárda is működött.
A Krempl-malom egyike volt azoknak a lőport és 
gabonát őrlő patakmalmoknak, amelyek kereke-
it a Rómaifürdő területén feltörő hévízzel kevert 
karsztvíz hajtotta, s amelyeket a török hódoltság 
után a betelepült svábok az 1684–86-os felszabadí-
tó hadjárat során romba dőlt malmokból az 1690-
es években újraépítettek. Aztán amikor e malmok 
szerepe a gőzmalmok 1860-as évektől történő gyors 
fejlődése miatt fokozatosan csökkent, s a század 
végére jórészt megszűntek, a nagyobb Krempl-ma-
lom helyiségeiben vendéglő létesült. Na, ennek 
a kertjében írta Tóth Árpád a versét, amely kert-
helyiség csaknem megegyezik a mostani Gomba 
kertjével is.
Nem előzmények nélküli tehát az itteni vendéglá-
tás. Mégsem tér be ide bárki, mert azért a Gomba 
nem egy bizonyítványosztás utáni családi idill-
re alkalmas tér, ez valójában egy kemény hely. 
Mind a kocsma fizikai berendezését, mind pedig 
az élő „bútorzatát” tekintve mintha megállt vol-
na az idő, mondjuk a múlt század ’70-es, ’80-as 
éveiben. Most, hogy már a belső térben nem lehet 
dohányozni, igyekszik a tulajdonos családiassá 
varázsolni magyaros terítőkkel és egyebekkel az 
enteriőrt, de azért egy fizetés utáni hétvégén be-
nézve kilóg időnként a lóláb. Ez nem feltétlenül 
rossz, ebből lehet még építkezni, tőkét kovácsolni 
egyszer, hiszen jöhet még olyan nosztalgiahul-
lám, amikor a retró hangulat szárnyára kapja az 
ilyen szocreál intézményeket (hogy ne maradjunk 
képzavar nélkül sem).
Maradjunk mégis a realitásoknál: a Gombába 
egyelőre a környékbeli szomjas emberek járnak, 
olyanok, akik társaságra vágynak, de nincs annyi 
pénzük, hogy a szomszédos egységek valamelyi-
kében igyák meg mindennapi italukat, különösen 
nem a Római-parton puccossá és drágává vált he-

Tóth Árpád: Aquincumi korcsmában

Vén sváb, csapláros úr, adj hűvös, méla bort,
Mint künn az esti lég, mely bánatokkal ordas,
Most asztalomra vén, nehéz kupákat hordass,
Hadd űlök csöndesen magányos úri tort!

Ülj mellém és kocints, apró germán szemed
Mélyén a kék ravaszság szelíden hunyjon el,
Ős testvér, méla sváb, – nem érzed? – sírni kell!
Aquincum sok köve, nézd, minket is temet!

Kocints, igyunk! – kire? – kocints a régi, holt
Leányra, akit itt a langyos, régi fürdőn
Szelíd hullám ölelt, s a fénylő, sárga fürtön
Hanyatló Róma bús napfénye haldokolt.

Ó, más táj van-e még, ahol így tud a rest
Aranynap haldokolni, s hanyatlani dicsőség?
Tudod-e, mennyi nép vidám és hetyke ősét
Ölelte komoran az aquincumi est?

Kocints közülük egyre, egy barna, halk lovasra:
Megállt az esti marton, nézte a vérző fákat,
S nem tudta mért: szivére reálehelt a bánat,
Mint az alkonyi párák a mellén fénylő vasra.

Körül sátorkupok keltek a köveken,
Nagy, lomha buborékok a népvándorlás árján –
Elpattantak azóta, nyomtalanul és árván,
S az a setét lovas tán ősöm volt nekem...

Kocints, vén sváb! – ragyog az aquincumi este,
Hanyatló napba néz hanyatló nép fia,
Igyunk, örök sor ez, örök komédia,
Új hajnal víg tüzét frissebb fajzat keresse...

Kocints... a bús kupát hajtsuk fel még vigan,
Igyunk az idegen, jövendő, messzi lányra,
Ki majd itt dől le nászra, és annyi dőre, árva
Nép sírján gondtalan, boldog sarjat fogan...

(1919)
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E g r i  M ó n i k a  i l l u s z t r á t o r - í r ó v a l  b e s z é l g e t t ü n k

Egri Mónikának nem csak fantasztikus gyerekkönyv illusztrációi duzzasztották majd hatezer fősre Facebook rajongó-
táborát. Ott lebzselnek azok a felnőttek is, akik a fiktív világnapoknak élnek, a róka- és Béla bácsi-rajongók és azok, akik 
szívesen nosztalgiáznak például Pumuklival.

Kezdjük azonnal a világnapokkal: milyen vi-
szonyban áll velük?

Leginkább mosolygok rajtuk. Mármint az igazia-
kon. Persze vannak komoly és valóban fontos vi-
lágnapok is, amelyeknek érdemes figyelmet szen-
telni, de a mai ember már csak a vállát vonogatja 
a legtöbbre. Egyfajta fricskaként készült el az első 
fiktív világnapom, ha jól emlékszem, konkrétan a 
karácsonyi bevásárlási hisztéria ihlette. Akkora si-
kere volt, hogy továbbiakat is megkockáztattam. És 
lőn, az emberek nem csak bosszankodni szeretnek.

És a rókákkal?

De szívesen mondanám, hogy rókamentő vagyok, 
vagy egy kedves rókapár nevelt fel az erdőben, de 
itt is csak ugyanolyan átlagember vagyok, mint 
az élet többi területén. Tetszenek a kis ravaszdiak. 
Büdösek, rendben, de ezt el lehet nézni egy vadon 
élő állatnak, nem? Egyébként az érzelmeim rabja-
ként gyűlölöm, hogy ketrecekben tartják őket, csak 
azért, hogy mi, emberek láthassuk, milyen is egy 
róka. Városi ember vagyok, mégis egyszer volt sze-
rencsém látni egy veszekedő rókapárt a kukoricás 
szélén. Szerencsére nem érdekeltem őket, pedig 
még nem is voltam ilyen öreg tyúk, mint most.

Pumukli is vörös volt.

Igen, bár annak idején, amikor rajzoltam, engem 
nem igazán befolyásolt a hajszíne, mert tőlem ma-
ximum a testalkatát vagy az arcát kapta, a kifestők 
foglalkoztak a frizurájával. Egyébként érdekes, 
hogy még mindig sokat kérdeznek Pumukliról. 
A Rajzfilmgyárban csak egy aprócska porszem 
voltam. Igaz, a rajzfilmes pályára ott álltam rá, de 
amit mostanában csinálok, azt sokkal fontosabb-
nak érzem.

Miszerint?

Nem egy gépezet egy alkatrésze vagyok, aki bár-
mikor pótolható. Ma azt és arról írok, amit sze-
retnék. Egy ideje a Mikkamakka Magazinban is 
megjelennek írásaim, rajzaim. Ők is abszolút sza-
badságot adnak nekem, olyan, mintha játszótéren 

lennék. És amikor az ember játszik, akkor mást 
pöfög ki magából, mint amikor előre megírt szabá-
lyok szerint végez sablonmunkát. Ha egyszer ki-
próbáltad a szabadságot, nem akarod alább adni, 
még ha ez áldozatokkal is jár. Mert amúgy van 
biztonságod, tartozol valahová, egy közösségbe, 
de itt csak én magam vagyok. Mindenféle támo-
gató háttér nélkül. Így viszont az összes szavam, 
az összes vonalam 100%-ig öntisztaságú. Nincs 
benne hozzáadott adalék, csakis az adott pillanat 
sűrítménye. Lehet, hogy más jobban szerkesztené 
meg, szebbet rajzolna hozzá, de vállalom minden 
butaságom és elrajzolásom.

Mi volt előbb, az írás vagy a rajz?

Hivatalos minőségben a rajz, már ha azt vesz-
szük, hogy azért kaptam először fizetést. Bár írni 
is ugyanúgy írtam mindig. Persze nem meséket 
– iskolaújságokba írtam, később blogoltam, és ott 
kezdték a fülemet húzni, hogy írjak már könyvet 
vagy valamit, ami megmarad az utókornak. Már 
van néhány hivatalosan is publikált írásom, de ez 
az út még bejáratlan előttem.

Melyik létszükséglet?

Ha a belső késztetésre gondolsz, és nem a megél-
hetésre, akkor mindenképp az írás. Gondolatok 
milliói cikáznak az ember fejében, és már ki sem 
kell tennie a lábát otthonról, hogy eljussanak hoz-
zá a külső ingerek. Persze mindenre van ezernyi 
újabb gondolat, válaszreakció, és ha valaki olyan, 
mint én, annak fontos, hogy visszacsatolást kap-
jon, vajon jól gondolkodik-e. Ezért elkezd írni, 
de persze manapság nem lehet csak úgy mindent 
direkt mód az emberek nyakába zúdítani, mert 
akkor sértődés van, támadás, értetlenkedés, bu-
taság, olykor agresszív megnyilvánulások. Az én 
mesékkel tarkított világomba ez nem férne bele. 
Így – kikerülvén a nyílt háborúkat – bepanírozom 
a véleményem egy világnapba. Például csinálok 
egyet az újra betonozásról.

Mennyire tartja fontosnak a közösségi médiában 
való részvételt alkotóként?

OLVAS S !
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Nekem egyelőre ez a legoptimálisabb lehetőség, 
ha szélesebb körben szeretném megismertetni a 
munkáimat. Eddig fantasztikusan működött. Igaz, 
hogy rengeteg időmet veszi el a kommunikáció és 
az egyszemélyes ügyintézés, de most ez van. A kö-
zösségi médiumok igazi nyerőkártyák az alkotók 
kezében, ha jól használják őket. Állítólag van, aki 
meg is tud ebből gazdagodni, nekem még nem si-
került. Viszont, ha azt nézzük, hogy manapság már 
a legtöbb hírt az internetről szerezzük be, és egyre 
több időt töltünk el a gép előtt, akkor egyszerűen 
kötelező ott lenni valamelyik oldalon. És akkor 
még nem is beszéltünk arról, micsoda lehetőség, 
hogy már valóban nem léteznek határok. Ameriká-
ban, Ázsiában, Afrikában is vannak követőim. Az is 
nagyszerű, hogy kapok visszajelzéseket, üzeneteket, 
beszélgetni tudunk egymással. Nekem mindig fon-
tos volt a személyes kapcsolat, akár egyetlen ember 
véleménye is, így amikor csak tehetem, mindig vála-
szolok a kommentekre.

A Facebookon gyakran olvashatunk Béla bácsi-
ról, rókákról szösszeneteket, de mikor vehetünk 
kézbe egy Egri Mónika-könyvet?

Mostanában mindenki ezt kérdezi, köztük jóma-
gam is. Szerintem lenne már vagy két kötetre való 
is, „csak” össze kell szerkesztenem az anyagot. 
Több kiadó is érdeklődött régebben saját könyv 
ügyében, reméljük, lesz is köztük olyan, aki komo-
lyan gondolta a megjelentetésüket. Sokan úgy vélik, 
hogy egy könyvet csak meg kell írni, és majd kiad-
ják magánkiadásban. Nekem egyrészt erre pénzem 
se lenne, másrészt bízom abban, hogy egy kiadó 
sokkal jobban átlátja, mennyire van igény egy adott 
könyvre. Profi szerkesztőkkel, stábbal dolgoznak, 
ismerik a nyomdákat, a marketinget is ezerszer job-
ban tudják futtatni, mint én a Facebook-oldalamon. 
Nekem nem elég, hogy az egómat lecsitítsam azzal, 
hogy kiadtam egy könyvet. Annak jónak kell len-
nie szövegben és rajzban, minőségi papíron, minő-
ségi kiadásban. Ha összejön, boldog leszek.

Kit olvas a kortárs gyerekirodalomból?

Kortárs gyerekirodalommal leginkább az Író Cim-
borák blogon találkozom, vagy amikor megkeres-
nek adott szöveggel illusztrálásra. Ritkán olvasok 
kortárs gyerekirodalmat, mert kicsit úgy érzem, 
hogy befolyásol. Nem szeretnék senkit még csak 

kifejezésekben sem utánozni. Csak így maradhat-
nak az én szövegeim frissek és függetlenek.

Az eddig illusztrált könyvei közül van-e kedvence?

Sopotnik Zoli Fahéjas kertje az egyik, mert hagy-
tak kiszakadni a komfortzónámból. Sőt, még to-
logattak is rajtam. Az eredménye egy különleges 
atmoszférájú könyv lett, ami remélhetőleg méltó a 
szöveghez. A másik Toon Tellegen Mindenki más 
születésnapja című kötete, ami szintén bravúros 
szövegű. A rajzok nagyon gyorsan, szinte hobbiból 
készültek el. Fekete-fehérek lettek, légiesek, vicce-
sek. A Kalligram Kiadónak két könyvet is készítet-
tem, az Elveszett nagymama szintén nagy kedven-
cem, ott két színnel dolgoztam. Sajnos ez a könyv 
se igen jut el az átlag olvasóhoz. Tulajdonképpen 
azokat a lehetőségeket szeretem, amikor engednek 
kísérletezni, és nem csak a tömegigény a döntő.

Milyen munkája van készülőben?

Többek között a Kabóca Magazin egy könyve, amit 
még tavaly folytatásos meseregényként jelentettek 
meg az újságban, hajós mesekönyv, és lesz benne 
aranyos gyermekszakácskönyv melléklet is. Kijön 
ősszel egy mesekönyv, még titok, hogy kinél és 
kikkel, de egy kis mesével én is beszálltam a nagy 
egészbe. Leginkább a saját könyve(i)men dolgo-
zom. Ez már nem is csak az én ügyem – megígér-
tem, úgyhogy megcsinálom.

Kinek tett ígéretet?

Leginkább azoknak, aki szeretnek és biztatnak. 
Páromnak, barátaimnak, az olvasóimnak. Plusz 
egy nagy ígéret az égben hangzott el, amikor Ír-
ország felé repültünk. Megígértem az Égieknek, 
hogy ha nem zuhanunk le, most már tényleg meg-
írom a saját könyvemet. Sokáig tartott, de végül 
földet értünk.

SIMONFALVI ANITA
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Az Óbudai Társaskör közönsége a művésznő két önálló estjét is láthatta: az egyszemélyes Sárkány leheletet (Weöres 
Sándor-est) és a zenés „se veled, se nélküled” játékot, a Kié vagy, mondd?-ot.  Tizennyolc év után elhagyta a Radnóti 
Színházat, és az új évadot szabadúszóként kezdi, a kihívásoknak örömmel néz elébe.
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Fotók: Szász Marcell
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Hogyan jött létre a két, Óbudán is látható estje?

A Sárkány lehelet három éve, a Radnóti Színház 
Irodallam sorozatához készült: nyitva volt a le-
hetőség, hogy bárki a társulatból, akinek volt 
kedve és bátorsága, kiválasszon egy költőt, és 
létrehozzon egy önálló estet, én Weörest válasz-
tottam. Elsősorban a sokfélesége, játékossága mi-
att, amit azt gondolom, színpadon is remekül le-
het kamatoztatni. Az est azóta önálló életre kelt, 
sok helyen játszottam új felállásban, jazzdobos 
öcsémmel – fontos szerepet kap ugyanis a zene, 
Weöresnél cseppet sem meglepő módon. Az elad-
hatóság okán felvetődött, hogy nem lehetne-e egy 
zenés előadást is létrehozni, dafke nekiálltunk 
hát Adorjáni Bálinttal és Nagy Szabolcs zongoris-
tával, így született meg a Kié vagy, mondd? című 
stílusjáték. A történetet én írtam Szép Ernő Lila 
akác című regényéből merítve, a harmincas évek 
filmslágereit fölhaszálva. 

Ez az ősz, ez az évadkezdés szabadúszóként kö-
szönti. A 18 nagy szám (korábban úgy fogalma-
zott, a nagykorúságot is jelezhetné akár), ennyi 
évet töltött el a Radnóti Színházban mint társula-
ti tag. Most hogy érzi magát?

Köszönöm, jól vagyok. A színésznek biztonságot, 
védettséget ad, ha társulathoz tartozhat, ha van 
állandó alkotóműhelye, olyan kollégák veszik 
körül, akiket szeret, akikben bízik. De ez a vé-
dettség kicsit be is zárja. Az elmúlt évadom arról 
szólt, hogy megpróbáljak más léptékben gon-
dolkodni, megtanuljam kezelni a változásokat. 
Majdnem 18 évet töltöttem el a Radnóti Színház-
ban, ez nagyon erős kötődést jelent, most mégis 
azt éreztem, váltanom kell, más keretek között 
szeretném kipróbálni magam. Ezt a változást 
megélni nem könnyű, ugyanakkor felszabadít a 
kötetlenség érzése. Ellentmondásos személyiség 
vagyok: egyfelől erős megfelelés van bennem, 
működtetni tud az a helyzet, amelyben teljesíte-
ni, kiszolgálni kell – nevezzük alázatnak, de ott 
van a másik oldalam is: az önállóság, szabadság, 
függetlenség iránti vágy. Az elmúlt időszakban a 
két énem szkanderozott egymással, és az öntör-
vényű kerekedett felül. 

Mennyire könnyű átállni? 

A kötetlenség önmenedzseléssel jár. Legnehezebb 
az irányokat meghatározni; ha ez megvan, az em-
ber már bevonzza a lehetőségeket. Van átfutása a 
váltásnak, a szakmának is meg kell szoknia, tudo-
másul kell vennie, hogy vagyok, lehet velem gaz-
dálkodni. Eleinte könnyen bele lehet esni abba a 
csapdába, hogy mindent elvállal az ember. Most ta-
nulom az arányokat, hogyan osszam be az időmet.

Az az énje, aki a kötöttségeket szereti, fölény-
ben volt eddig, hiszen a szentesi Horváth Mi-
hály Gimnázium, a Színművészeti Főiskola és a 
Radnóti Színház egymásra épülve követték egy-
mást egy klasszikus színészpálya állomásaiként. 
Mennyire volt ez törvényszerű?

Nem tudom, valahogy minden így alakult. Mező-
túron nőttem fel, ott élt a családom, de én egy percig 
sem akartam ottragadni. Hallottam, hogy a szentesi 
gimnázium milyen szabadelvű, laza hely, rettenete-
sen vonzott, 14 évesen eljöttem otthonról, és beleve-
tettem magam a kamaszlét hülyeségeibe, így kb. 17 
éves koromra úgy éreztem, kitomboltam magam. 
Segített gyorsan felnőni az a közeg. A drámai tago-
zaton kinyílt a világ, új impulzusok értek, és végér-
vényesen megérintett a színház, jelentkeztem a Szín-
művészeti Egyetemre, de nem feltétlenül azért, mert 
mindenáron színész akartam lenni.  Azonnal felvet-
tek – így a B terv, hogy művészettudomány szakra 
megyek Pécsre, okafogyottá vált –, 18 évesen ott ta-
láltam magam a Színművészetin, ahol minden vérre 
ment, és ott már tudtam: ebből nem lehet kiszállni. 
Diploma után a Radnóti Színház szerződtetett, az is 
valahogy magától értetődött.

Ezek szerint a nyugodt énje sokáig kapta a meg-
erősítéseket. Mi az, ami mégis mozgásba hozta a 
rakoncátlanabbat?

Az az énem, amelyik szeret megfelelni, kényelme-
sen érezte magát egy olyan helyzetben, amikor a 
próbatáblára kitűzött új feladatot kell a legmaxi-
málisabb módon teljesíteni. Egy idő után az em-
berben van némi elégedetlenség, hogy miért pont 
az a szerep, miért nem emez, magáról komplexeb-
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ben gondolkozik, szeretné szélesebb spektrumban 
megélni a saját színészetét a pályán eltöltött évek 
tapasztalatával a háta mögött. Hosszabb ideje 
vágytam már új impulzusokra, ingerekre. 2004 
előtt, amikor a lányom megszületett, kalandoz-
tam néha más színházakban is. A lányom szüle-
tése után viszont pont elég volt az a feladat, ami a 
Radnótiban megtalált. Azt pedig mindig is érez-
tem: ameddig Bálint András az igazgató, maradok. 
Olyan biztos kézzel és eleganciával vezette a szín-
házat, ami minden lázadást és kritikát elnyomott 
bennem. Elképesztő lendülettel, tele kíváncsiság-
gal, a megújulásra vágyó igénnyel ment neki a kö-
vetkező évadnak. Mindig adódott valami megle-
petés. A jövő évadban továbbra is játszom a futó 
darabjaimat a Radnóti Színházban. Ez nem vissza-
vonhatatlan, végleges szakítás, csak más keretek 
között működöm tovább. 

Sok ismert és sikeres színész járta ki a középisko-
lát Szentesen. Mi az ottani iskola titka?

Különleges légkörű hely volt, akkor is, amikor mi 
jártunk oda 1990 után, az ottaniaktól tudom, hogy 
előtte ez még intenzívebben jellemző volt. Nagyon 
komoly szellemi nevelést kaptunk. A kamasz lá-
zad, új utakat keres, érdekli minden, ami eltér a 
konvenciótól. Ebben a fogékony állapotban minket 
itt nagyon sok újszerű, izgalmas dolog ért. Azóta 
is táplálkozom ebből. A mesterség és készség órák 
meghatározóak voltak, akkor kerültem kapcsolat-
ba a saját képességeimmel, és jöttem rá, milyen egy 
másik ember bőrébe belebújni, megformálni a ka-
raktert, aki nem én vagyok. Itt derült ki: közöm van 
ehhez a pályához.

Milyen volt Benedek Miklós osztályában a Szín-
művészetin?

Küzdelmes, embert próbáló időszak volt, nem vol-
tunk jó közösség, ráadásul nagyon sokan, a párhu-
zamos Zsámbéki Gábor-osztállyal együtt egyszerre 
24-en végeztünk. Mégis a pályán vagyunk szinte 
mindannyian. Azt gondolom: akinek megvan a te-
hetsége és főleg a kellő rátermettsége ehhez a szak-
mához, valahogy fönnmarad a szűrőn.
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Hol töltötte a gyakorlati időt?

Sehol. Harmadéves korunkban három osztály-
társammal felkerestük Ruszt Józsefet, aki akkor a 
Budapesti Kamaraszínház főrendezője volt, és meg-
kértük, dolgozzon velünk a Színművészetin. Erre ő 
inkább minket hívott el a saját színházába, nagy-
lelkűen biztosította, hogy létrehozzunk egy előa-
dást, ez volt a Hamlet. Így kerültem kapcsolatba 
egy igazi színházi guruval. Nagyon örülök, hogy 
találkozhattam vele, az ő rendezői generációjával 
mi nem igazán tudtunk érintkezni. Rengeteget ta-
nultam tőle, nagyon okos lépés volt, hogy akkor ezt 
az utat választottuk és megkerestük őt, nélkülöz-
hetetlen dolgokat tanított a szakmáról. A Budapesti 
Kamaraszínházban Valló Péterrel is dolgoztam, az 
Isten Ágnesében rendezett. Ez is nagyon komoly, a 
pályám egészét meghatározó indító feladat volt.

Mitől lehet speciális egy rendező-színész kapcsolat?

Minden rendezőnek vannak színésztípusai, akivel 
jól tud együtt dolgozni, akivel egy rugóra jár az 
agya. Furcsa összeköttetés két ember között, nincs 
rá racionális magyarázat. Szerencsém volt a rende-
zőkkel, mindig jó érzéssel raktam le a másfél hó-
napos munka gyötrelmeit. Van, amikor kifejezetten 
üdítő a találkozás egy rendezővel, és fél szavakból 
értjük egymást, mint például Mohácsi Jánossal, 
ilyenkor nagyon inspiráló a közös munka.

Az elmúlt évek nagy sikere a Csak színház és 
más semmi című sorozat, amelynek 3. évadát idén 
nyáron és kora ősszel forgatták. Ebben Petrát, a 
dramaturgot alakítja. Milyen ez a munka?

Mi és a közönség is nagyon szeretjük. A sorozat 
kicsit elrajzoltan, karikírozva beszél a színház-
ról. Megmutatja, hogy mi is halandók vagyunk, 
csetlő-botló figurák, akik között rengeteg a 
konfliktus, kicsit több is, mint amit egyébként a 
valóságban a színház intézménye megenged. A 
harmadik évadra összeszokott a stáb, és hiába 
csak nyaranta látjuk egymást, ott folytatjuk, ahol 
abbahagytuk. Kiismertük egymás vérmérsék-
letét, nyűgjeit, humorát, pontosan tudjuk, kinél 
hol van a határ. Jó a sorozat visszhangja, naponta 

megállítanak az utcán, nagyon sok pozitív visz-
szajelzést kapok, ami azért vicces, mert a színhá-
zi szerepek kapcsán az embert ritkán szólítja meg 
a zöldséges, vagy egy járókelő a zebránál.

Figyeli a budapesti színházak műsorát?

Ha végigsöpör a városon egy fantasztikus előadás 
híre, megnézem, mert kíváncsi vagyok, de egy-
re kevésbé érdekelnek a borítékolható kőszínházi 
előadások. A színháztól meglepetést várok, nem 
szeretem, ha az első öt perc után tudom, mire szá-
míthatok. A független színház jobban érdekel. Azt 
látom, hogy kibontakozóban van végre egy öntör-
vényű, fiatal rendezői generáció, jó, hogy jönnek, 
mert borzasztó nagy űr volt rendezői vonalon hosz-
szú évek óta.

Milyen tervei vannak az évadra?

Jön a Nemzeti Galériában a Textúra perfor-
mansz-kiállítása, amiben már nagyon rég óta 
szerettem volna részt venni. Szerintem brilliáns 
ötlet: adott egy kiállított műalkotás, amihez egy 
kortárs író ír egy monológot, ezt a színész a tur-
nusokban érkező nézőknek adja elő kb. ötször 
egy este alatt. Azután filmes munkák várnak, 
de erről kabalából csak akkor beszélek, ha már 
elindul a forgatás. A Radnótiban megtartottam 
két előadást, a Lear királyt és a Buborékokat, a 
Jelenetek egy házasságbólt pedig még kétszer el-
játsszuk Szentendrén. A Sárkány lehelet a Mag-
vető Kávézó műsorára kerül, a Kié vagy, mondd? 
pedig a most induló Hatszín Teátrumban lesz re-
pertoáron. Valószínűleg visszatérek Óbudára is, 
nagyon kifinomult és értő közönség van itt. 

Miért szeret az Óbudai Társaskörben játszani?

Nagyon jó élmény ott fellépni, érzem, ahogy jönnek 
velünk, átadják magukat, akarnak valamit kapni a 
színháztól. A színésznek mindig könnyebb és fel-
szabadítóbb érzés, ha a közönség ennyire nyitott. 
Tartsák meg ezt a kíváncsiságot!

VARGA KINGA
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Fotó: csáky Balázs
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T Ö R É S T E S Z T  –  H O G Y  N E  T U D J Á K  B E F O G N I  A  S Z Á N K A T

B e s z é l g e t é s  S z a b ó  T .  A n n áv a l

A „trauma beszéd” fontosságáról, a kitárulkozás fájdalmáról, őszinteségről, elfojtott agresszióról, az örök férfi-női játsz-
mákról mesélt Szabó T. Anna író-költőnő a Magvető Könyvkiadónál nemrégiben megjelent Törésteszt című első novel-
láskötete kapcsán.

49 novella egy kötetben. Azt mondta, van köztük 
olyan, amit több mint húsz éve írt. Miért érezte 
fontosnak ezeket is beilleszteni a kötetbe?

A legkorábbi novella az Egy régi nő. Korábban nem 
ez volt a címe, mert minimális mértékben átírtam; 
ez az egyetlen írás, ami nem a mában játszódik, 
mégis beválogattam a könyvbe, mert ugyanazzal a 
problémával foglalkozik, mint a többi novella: a ki-
szolgáltatottsággal, az elhallgatással és a fojtott ag-
resszióval. Nagyon régóta írok prózát, de a könyv 
legnagyobb részét végül akkor írtam meg, amikor 
irodalmi és hetilapok kértek tőlem szöveget – itt 
a tragikus aktualitása miatt szomorúan kell meg-
emlékeznem a közel-
múltban elhunyt Mező 
Ferenc szerkesztőről, 
aki mindig biztatott, és 
teret adott mindenféle 
prózai kísérletemnek.

Az elmúlt húsz év-
ben miben változott 
a véleménye a nő-férfi 
játsz mákról?

A magam életét tekintve nem sokat, hiszen én ides-
tova harminc éve ugyanazzal az emberrel élek és 
vitatkozom. Ami a többieket illeti: kívülről nézve 
olyan átlátszó és olyan egyszerű minden, csupa 
közhelyes szituáció – csak ne kelljen belülről átél-
ni, mert akkor megoldhatatlanul kusza az egész. 
A játszmaelmélet megjelenése azért valamennyit 
segített a kibogozásában, mert ha felismerjük a sze-
repeket, és nyíltan kimondjuk a problémát, akkor 
talán közelebb jutunk a megoldáshoz. A nők pozí-
ciója, a nagyvárosokban legalábbis, sokat javult az 
elmúlt száz évben, de az elvárások sajnos ugyan-
olyanok: egy nő legyen kedves, megértő és türel-
mes, mert különben nem tekintik nőnek. Épp most 
kaptam egy nagyon kedves, meleg hangú levelet, 
amelyben arról ír nekem egy férfi, hogy a kortárs 
írónőket – rajtam kívül persze... – csak „anatómia-
ilag tartja nőnek”. Jószándékkal írta, de én nagyon 
megütődtem, érdekes lenne erről elbeszélgetni 
vele, hogy mit vár el egy nőtől, és mi az, amiben 
én nem olyan vagyok. Talán az, hogy sokat mosoly-

gok, és ez elveszi a szavaim élét? Néha szükség van 
az éles szavakra. Nem a sértésre és a sértődésre, 
hanem arra, hogy rávilágítsunk egy problémára. 
Vajon meddig tarthatóak a játszmák? Meddig lehet 
kedves az ember? Mennyi elfojtással vagy haraggal 
jár, ha egy nő tapintatból vagy szimpla gyávaságból 
és lustaságból nem mondja mindig ki, amit gondol? 
Én úgy érzem, keményebb lettem, de látom, hogy 
még mindig nem vagyok elég edzett, mert már 
vagy még nem megyek bele végtelen vitákba.

Mi hozta ezt a változást? Folyamatos önismereti 
tréningezés? Vagy az anyaság?

Leginkább az, hogy 
telik velem az idő, 
és úgy érzem, hogy 
most már nem aka-
rom mindenkivel kü-
lön-külön megértetni 
a véleményemet. Írni 
akarok, nem dumálni, 
azt szeretném legin-
kább, hogy hagyjanak 
dolgozni. Az anyaság 

persze éppen az időt szabdalja szét, de egy pilla-
natig nem bántam meg, életemben a legtöbbet a 
gyermekeimtől tanultam. Magamról is, róluk is, a 
házasságról is.

Mennyire lehet őszinte? Nem fájdalmas egy ek-
kora kitárulkozás?

Fájdalmas, persze. Az ember teljes lényével adja 
át magát a másiknak, illetve a családban egyen-
ként mindenkinek, miközben épp a léte lényegét, 
a munkáját nem tudja elvégezni. Az a szerencse 
az én munkámmal, hogy a tapasztalataimból élek 
– mindent bekebelezek és felhasználok. Az anyasá-
got is, de nem elsősorban mint saját élethelyzetet, 
hanem mint emberi állapotot. Az őszinteség kutya 
kötelességem, a családommal szemben is. Amiről 
nem tudok írni, ami „nagyon fáj, nem megy”, ar-
ról inkább nem írok. A boldogságról viszont igen 
(versben elsősorban), és ez még nagyobb bátorságot 
követel, mint a szokásos témák. Soha annyian nem 
ugrottak a torkomnak, soha olyan indulattal nem 

„Nem szabad némán tűrni az erősza-
kot, mert akkor nemcsak tovább folyik, 
de tovább is hagyományozódik, éppen 
az áldozatok keserűsége, kiszolgálta-

tottsága, legyőzöttség-tudatból fakadó 
haragja által.”
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vádoltak hazugsággal, mint amikor arról írtam, 
hogy milyen fényes az örömöm sokszor. A kont-
rasztot is megmutatom persze – a szín a háttértől 
világít igazán, nem önmagában. De ha már élünk, 
örülnünk is tudni kell. Muszáj. Tartozunk ennyivel. 
(Halál a hála, írtam valahol.)

Nagyon kemény, vad, lüktető novellák születtek. 
Honnan ez az indulat?

Azt szoktam mondani, hogy a Törésteszt a harag 
könyve. A forrása pedig a korábban említett kiszol-
gáltatottság, és női részről a hallgatás évezredes 
kényszere. Még száz évvel ezelőtt sem vették komo-
lyan, ha egy nő nyíltan elmondta, ami bántja. Sőt, 
még ötven évvel ezelőtt is nagy gyakorlatuk volt a 
nőknek az elhallgatásban (értve ezalatt a titkokat is, 
meg azt is, hogy befogják, amikor rájuk szólnak). 
Talán éppen azért agresszívabb sokszor a friss női 
megszólalás, mert olyan sokáig kellett visszafojtani 
a könnyeket, hogy méreg lett belőle, megmérgeződ-
tünk. Érdemes elolvasni ebben a tárgyban Virginia 
Woolf vagy Szabó Magda írásait – de ők nemcsak az 
agresszióról beszélnek, hanem leginkább a szabad-
ságról. Én is arról akarok beszélni, hogy élet-halál 
kérdése, hogy szabadok legyünk. Ha egy párkap-
csolat vagy egy szülő-gyermek viszony aránytalan, 
akkor abban megszűnik a szabadság, és egyre fo-
kozódik, akár az őrületig a frusztráció és a harag. 
Érvényes ez persze sokkal nagyobb léptékben is, 
akár az országok, népek, kontinensek viszonyára.

Miért tartja fontosnak a „trauma beszédet”?

Hogy ne tudják befogni a szánkat. Nem szabad 
némán tűrni az erőszakot, mert akkor nemcsak to-
vább folyik, de tovább is hagyományozódik, éppen 
az áldozatok keserűsége, kiszolgáltatottsága, legyő-
zöttség-tudatból fakadó haragja által. A trauma se-
bet jelent, a seb pedig soha nem gyógyul meg telje-
sen, ha eltakarják, és nem engedik levegőhöz jutni.

A béke is szerepet játszik a könyvben. A Csipke 
című novellában a nő azzal ünnepeli 25. házassá-
gi évfordulóját, hogy menyasszonyi ruhát próbál, 
majd este derűsen fogadja a férjét, aki elfeledke-
zett az ünnepről. Itt úgy tűnik, van az a pont, hogy 

az ember felülről nézi a nagy férfi-nő meccset, és 
elengedi. Van olyan, hogy a játszmának vége?

Igen, az elengedés kulcsszó. Nem szabad megvárni, 
amíg elfertőződnek a fájdalmaink. Ebben a novel-
lában azért van némi keserűség is, mert a nő nem 
tudja, és talán már nem is akarja elmondani a fér-
jének, hogy mire vágyik, hanem titokban tartja egy 
nagyon fontos részét az életének. Ha elmondaná, 
és együtt nevetnének, az lenne az igazi. A novella 
ezt a lehetőséget is meghagyja azért. Szerintem is 
szeretik egymást, és ez a nő tudja, hogy a saját elvá-
rásaival nem szabad megnyomorítania egy másik 
ember életét (is).

A versíráshoz képest mi a nehézség és a köny-
nyebbség a novellaírásban?

Hiába tudok, öreg róka lévén, szinte akármikor 
és akármiről (költőversenyen, mondjuk) legyárta-
ni például egy tisztességes szonettet, a vers azért 
mindig nehezebb lesz számomra, mert ott a saját 
bőrömet viszem a vásárra. A novella, bármennyire 
is érintse a saját tapasztalataimat, vágyaimat vagy 
titkaimat, mindig fikció marad, a mások élete, amit 
őnekik kell megoldaniuk. Én csak leírom, ők vi-
szont megélik. Soha nem írok le senkit egy az egy-
ben, a karaktereim kitaláltak, de az életük, ahogy 
rendre megtudom az olvasóimtól, mindig összeér 
valakinek az aktuális bajával vagy örömével. Ez 
így van jól. A prózának nem az a feladata, mint a 
versnek – nem énekli-mondja-fájja az ember, hanem 
elolvassa és elgondolkozik rajta.

Tervez hosszabb lélegzetvételű könyvet, esetleg 
egy regényt, vagy visszatér a versekhez?

Nagyjából készen vagyok egy verseskötet anyagá-
val, és gyűlnek az új novellák is, de a legnagyobb 
vágyam és célom tényleg a regényírás, mert az 
évek során négy regénytervem maradt félbe-szer-
be határidős munkák miatt. Gazdálkodnom kell az 
erőmmel ezután. Megtanulok lassan nemet monda-
ni, hogy legyen rá időm, és attól kezdve leginkább 
rajtam múlik. Írni fogok tovább.

SIMONFALVI ANITA

s é ta

Gubcsák úr nem volt szép ember, orra gomba, feje 
bősz, haja alig, szája ferde. Gondolatban sem volt csábí-
tó: magasról tett a festőkre, verset szavalni nem tudott, 
és ha valaki társaságában Bachot emlegette esetleg, ez 
a Gubcsák csak nézett, aztán közölte, hogy a focihoz ő 
nemigen ért. Akkor biztos pénze volt, befektetése, ki-
sebb bányái Burmában, mondanánk egyből, de nem: 
Gubcsáknak csak egy szoba-konyha jutott, az is Óbu-
dán, ami szoba-konyhából is majdhogynem semmi. 
Adódik tehát a kérdés: akkor hogy lehet, hogy ezt a 
Gubcsákot zabálták a nők?

Hát, mert Gubcsák úgy érlelt, ahogy egy költő 
költ, ahogy egy festő fest, vagy, teszem azt, ahogy 
egy Johann Sebastian egy a-moll prelúdiumot csak 
úgy a fáskamrában összerak. Nem volt trükkje, nála 
mégis egyfolytában lányok remegtek izgalmukban, 
vasárnap délután a levesestányérok felett, pont, mint 
a szamóca, mikor a méhszárny rebegteti. Szoknyáju-
kon langymeleg csík volt a nyár, harisnyájuk csupa 
elektromosság, és mire Gubcsák leszűrte a zöldséget, 
és egy fehér porcelánon mosolyogva eléjük rakta a kü-
lön szedett marhahúst francia mustárral és ecetes tor-
mával, ezek a lányok már eldöntötték, hogy ők inkább 
a konyhára bolsojista balettosként rontó Gubcsákot 
eszik meg. Szopogatják ki belőle a velőt. Nyalogatják 
le a csontjáról a húst.

Pedig mi volt abban a levesben? Némi átforrázott 
csípő fartő, kettő darab velőscsont, némi belsőség 
meg sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé, 1 közepes 
fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 10–15 szem bors, 1 
körömnyi cseresznyepaprika, 1 csapott mokkáskanál 
sáfrányos szeklice, 1 csokor petrezselyem – csak hát ez 
a leves nem rittyentve, és semmiképp sem főzve volt. 
Gubcsák érlelt: számító mód akár egy napig is táncol-
tatta a gázlángot a fazék alatt. És hogy az időt közben 
elüsse, pajkosakat képzelt – mert aki arra, ahogy a 
lángnyelv azt a többliteres, piros színű, fehérpettyes 

fazekat cirógatja, és teszi boldoggá becézéssel csupán, 
majd hergeli még veresebbre és veresebbre, pajkosat 
nem gondol, szakács sem talán. Gubcsák pedig sza-
kács volt, sejtszintig az. Olyan, aki akkor sem pörköl-
tösítené el a lecsót, ha egyes moslékon tartott elemek 
válogatott eszközökkel kényszerítenék rá. Olyan, aki 
szeggyel álmodik, és reggel arra receptet komponál. 
Aki simán rímet pattint a karalábé fanyarságára, a 
zsírra, ha pattog, vagy ha a piacon a lángos illata az 
orrába vackol el.

Nem csoda tehát, hogy a Gubcsák levese mini-
mum romantikusakat muzsikált a szájban, kőszívek 
repedtek tőle mézeskalácsalakba, a merőkanál összes 
koccanása pedig úgy hatott, akár egy-egy picike, női 
mellkasra célzott haiku első sora, amiben szerepel a 
„felcsillan” szó, meg az, hogy „mackós méz”.

A többi dolgokban, amiket aztán Gubcsák ezekkel 
a lányokkal művelt a délután folyamán, olykor egye-
nest a konyhapulton, a levesestálba lógva, maradék 
zellerek között, már ennyi romantika nem volt.

Nem nagy dolog.
Van ilyen.
Szóval volt ez a Gubcsák Óbudán (ahol persze na-

ponta lapogatta a kocsmáros és a pék, de még a Tímár 
utcai hentes is előre köszönt neki), elpancsikolt a vilá-
gában úgy 40 évet, útját rúzsnyomok és lefejtett bu-
gyik szegélyezték, aztán megszeretett egy lányt a sok 
közül, elvette feleségül, madárcsicsergésben lelegeltek 
együtt még huszonkét év boldogságot, majd egy nap 
fogta magát, és mosolyogva meghalt mind a kettő.

Utoljára Gubcsák rostélyosból főzött levest. Pirítóst 
pirított hozzá. Egy forró serpenyőben később kisütötte 
a húst, megkérgesítette, de úgy, ahogy az élet az ő szí-
vét sose bírta ám. A felesége (öregkorára is égővörös 
hajú és mosolypogácsás) puszit adott Gubcsáknak.

Van ilyen ezer. Nem nagy dolog. Vagy az lenne? 
Nem is tudom. Nem is tudom, miért mondtam el.

A d a m i k  Z s o l t:  C s a k  ú g y  l e v e s
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Amikor egy idősebb ellenfelem magát korholva 
azt dünnyögte az orra alá, hogy lipsic, azt gondol-
tam, a Chicago híres betétdalát, a Cell Block Tangót 
dudorássza. Annyi mindent motyogunk a gondol-
kodás hevében, csak azért jegyeztem meg, mert 
nem néztem volna ki az idős mesterből az amerikai 
musicalek ismeretét. Meccs után meg is kérdez-
tem, jól hallottam-e, tényleg lipsic? És ekkor kide-
rült, hogy ennek a szónak jelentése van, ami mára 
ugyan kikopott a sakkozók szótárából, de régeb-
ben, ha nyerő helyzetben valaki látványosat rontott, 
felharsant a kibicek kórusa: lipsic, lipsic.

És a nem túl kellemesen csengő szó mögött 
egy történet áll, annak közepén pedig egy ma-
gyar sakkozó ül: Lipschütz Sámuel (vagy Sala-
mon, esetleg Solomon, de az is lehet, hogy Simon 
– még Stephen Davies, aki Lipschütz sakkozói 
pályafutásáról írt könyvében egy külön fejeze-
tet szentel a keresztnevének, sem tudta eldönte-
ni). Az 1863-ban Ungváron született Lipschütz 
gyerekkoráról keveset tudunk, viszont annyi 
bizonyos, hogy 17 évesen Anglián át Amerikába 
ment szerencsét próbálni. New Yorkban nyom-
dászként igyekezett munkát találni, de hamar 
belevetette magát a sakkozásba, komoly sike-
reket elérve. A New York Chess Club bajnoká-
nak lenni önmagában is dicsőség, de a győzelem 
egyben azt is jelentette Lipschütz számára, hogy 
a klubot és ezzel együtt a várost külföldön is kép-
viselhette. Először 1886-ban, 23 évesen küldték 
egy londoni versenyre. Nem vallott szégyent: úgy 
lett 6. helyezett, hogy maga mögé utasította töb-

bek között Johaness Zukertortot, aki pedig éppen 
abban az évben játszott a világbajnoki címért. Az 
angliai út sajnos nem csak jót hozott számára: az 
itt összeszedett tuberkulózis élete további részét 
erősen megnehezítette. 

K e m é n y  V a g y i m :  A m e r i k a  m a g y a r  s a k k b a j n o k a i

Johaness Zukertort – Lipschütz Sámuel
London, 1886

Bécsi játék (C25)

1.e4 e5 2.Hc3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.d3 d6 5.Ha4 Fb6 6.c3 
Vf6 7.Hxb6 axb6 8.He2 Hge7 9.O-O g5 10.f4 gxf4 
(Zukertort nem tudta, hogy Lipschütz a bécsi játék nagy 
szakértője, igaz, világossal játszotta előszeretettel. Ezért is 
számított az f4-es áttörésre, egy g5-ös fogadóbizottságot 
állított elé.) 11.Hxf4 (Királycseles támadások szokásos, 
bár nem mindig eredményes áldozata. Gyalogok, szétcsa-
pott királyszárny, talán egy-két kötés – ezeket várhatja a 
huszárért cserébe.) exf4 12.Bxf4 Vg5 13.Bf5 Vg7 14.Bxf7 
Vg4 15.Vf1 He5 16.Bf4 Vh5 17.Fb3 H7g6 18.Fd1 Fg4 
(Ez hiba, amit világos nem használt ki. 19. Bf5 Vh4 20. 
Fg5 Vh5 21. Ff6 belendítette volna világos támadását.) 
19.Bxg4 Hxg4 20.h3 Bf8 21.Ve1 H6e5 22.hxg4 Hxg4 
23.Vg3 Bg8 24.Fd2 O-O-O 25.Fb3 Bg7 26.Bf1 Vg6 
27.Bf5 h6 28.d4 Be8 29.Vh3 Kb8 30.Fc2 Bee7 31.Vf3 h5 
32.Fd3 Bg8 33.Ff4 Beg7 34.Fg5 (Zukertort nyerni akart, 
pedig a döntetlent kellett volna tartani. Egy higgadt 34. 
Fc4 szétszedi a g vonalra sorakozott kisvasútat, és nincs 
több gond.) 34… Be8 35.Fh4 Vh6 36.Bf4 Ka7 37.Fe1 c6 
38.Fd2 Vg5 39.Ff1 (Ha rögtön 39. Bf8-at lép a minőség 
visszanyerésért, arra 39… Vxd2 40.Bxe8 Bf7! után véd-
hetetlen sötét támadása. Ezért ez az előkészítő futólépés, 
de erre meg a cserehenger a válasz, amivel sötét előnyös 
gyalogvégjátékot alakít ki. Mégiscsak döntetlenre kellett 
volna játszani, 39. Vh3 nem túl izgalmas, de legalábbb 
nem vesztő lépéssel.)  

39. … Vh4 40.Vh3 Vxh3 41.gxh3 Hf6+ 42.Kh2 Hxe4 
43.Fe1 d5 44.Fh4 Hd2 45.Fd3 Be3 46.Ff6 Bgg3 47.Ff5 
Bgf3 48.Fg5 Be2+ 49.Kh1 Bxf4 50.Fxf4 Bf2 51.Fxd2 
Bxd2 52.h4 Bxb2 53.Fg6 Bf2 0-1

1888-ban megkapta az amerikai állampolgár-
ságot, ennek örömére 1892-ben USA-bajnoki cí-
met szerzett. A szaklapok ebben az időszakban 
úgy emlegették, mint a tudását tekintve legjobb 
amerikai sakkozót, akinek a versenyzési sikerei 
az egészségi állapotán múlnak. Ezt azért újság-
írói túlzásnak tekinthetjük, hiszen 1888-ban, 
vele szinte egy időben Steinitz, a világbajnok is 
amerikaivá vált. És ha ez nem lenne elég, feltűnt 
a színen az újabb fiatal tehetség, Harry Nelson 
Pillsbury, aki az 1890-as évek elején lassan, de 
biztosan bedarálja New Yorkot. Így aztán 1895-
ben már őt küldik Hastingsbe, minden idők 
egyik legerősebb tornájára, amit Steinitz, Lasker, 
Csigorin és más erős játékosok előtt, mindenki 
meglepetésére megnyer. Lipschütz közben Los 
Angelesben és Santa Fében pihent, gyógyult, és 
amíg a nagyok Hastingsben küzdöttek egymás-
sal, addig megpróbálta újra elnyerni az USA baj-
noki címet – kedvenc ellenfele, Showalter ezúttal 
jobbnak bizonyult. 

Lipschütz Sámuel – Jackson Showalter
New York, 1892, USA bajnoki címmérkőzés

Bécsi játék (C25)

1.e4 e5 2.Hc3 Fc5 3.f4 d6 4.Hf3 Hf6 5.Fc4 Hc6 6.d3 
Fg4 7.h3 Fxf3 8.Vxf3 Hd4 9.Vd1 Hd7 10.He2 Hxe2 
11.Kxe2 Ve7 12.Vf1 O-O-O (A bécsi játék királycselbe 
forduló éles változata sok győzelmet hozott Lipschütz-
nek, Showalter ellen is ez volt a legerősebb fegyvere. 
Showalter tanult az eddigi partikból, nem hagyta, hogy 
világos futói a királyállását támadják, elsáncolt előlük 
hosszúra. Ráadásul világos királya középen rekedt, fe-
lesleges totyogásával pedig átadta a tempóelőnyt sötét-
nek. És mégis világos stratégiai elképzelései érvényesül-
nek.) 13.Vf3 g6 14.f5 gxf5 (Sötét azt gondolta, hogy a 
bástyáinak nyitotta ki a g vonalat, de közben életre le-
helte a gyilkos futópárt.) 15.Vxf5 Bdg8 16.g4 Bg6 17.g5 
f6 18.h4 Bf8 19.Fe6 c6 20.h5 
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20. ... Bg7 (Pedig a védekezés jelszava: jobb ma egy mi-
nőséghátrány, mint holnap egy matt. 20.... Bxg5 21.Fxg5 
fxg5 után sötét végre megkapta volna a régóta várt f vona-
lat, ellentámadásba lendülhetett volna, világos pontosabb 
folytatására, 21. Vh3 Bg2+ 22. Vxg2 Vxe6 sötét legalább 
megszabadult volna a kekeckedő világos futótól.) 

21.g6 hxg6 22.hxg6 Be8 23.Fh6 Bgg8  (A tanulság: at-
tól, hogy nincs ott a király, még átüthet a királyszárnyi tá-
madás.) 24.Fxg8 Bxg8 25.Bh2 Vd8 26.Bah1 Vb6 27.Fc1 
Va5 28. Bh8 Vxa2 (Igen, ez lett volna sötét ellenterve: be-
törni a vezérszárnyon. De a matt előtt pár lépéssel ez már 
csak falfirka a siralomházban.) 29.B1h7 1-0

Az utólagos ÉLŐ pontszámítások szerint 
1900–1901-ben volt a csúcson, 2742-es érték-
számmal a világ negyedik legjobb játékosának 
számított. Lehetne erről emlékezetes. Barátai 
New York-i Cyranóként emlegették, több nyel-
ven fitogtatott műveltsége, ön- és közveszélyes 
iróniája és igen, természetesen a hosszú orra mi-
att. Akár erről is lehetne híres. De vannak olyan 
sakkjátékosok, akik egyetlen egy parti alapján 
kerülnek be a sakktörténelembe – és Lipschütz 
pont ilyen lett, a legnagyobb szerencsétlensé-
gére. Az 1900-as évek elején Emanuel Lasker, a 
világbajnok gondolatait és idejét inkább a ma-
tematika kötötte le, egészen 1904-ig nem indult 
versenyeken, csak bemutatókon vett részt. Egy 

ilyen eseményt szerveztek neki New Yorkban, 
ahol szimultánokat tartott, valamint a helyi klub 
tagjaival bemutató jellegű mérkőzéseket játszott. 
Lipschützre hatodikként került sor, a világbajnok 
már fáradt volt, de részben presztízsszempontok 
(mégiscsak ő a világbajnok), részben személyes 
okok miatt (utált veszíteni) erősen motivált volt a 
győzelemre. Lipschütz kedvenc megnyitásával, a 
bécsi játék éles változatával Laskert belezavarta a 
taktikai csapdák erdejébe, és a közönség elhűlve 
nézte, hogy a világbajnok vesztésre áll: minden-
ki látta, hogy a 27. lépésben világosnak mit kell 
lépni ahhoz, hogy sötét feladja. Mindenki, kivé-
ve Lipschützöt. Így történt, hogy végjáték-tanul-
mányba illő módon Laskernek sikerült döntet-
lenre menteni a játszmát.  

Lipschütz Sámuel – Emanuel Lasker
New York, 1902
Bécsi játék (C29)

 
1.e4 e5 2.Hc3 Hf6 3.f4 d5 4.fxe5 Hxe4 5.Hf3 Fb4 
6.Fe2 (Itt általában 6. Ve2 a folytatás, amit 6… 
Fxc3 7. dxc3 követ felerősödő centrumharcokkal. De 
Lipschütz mindenképpen valami olyan megnyitás-
ba szerette volna becsalogatni Laskert, amit jobban 
ismert nála.) O-O 7.O-O Hc6 8.Ve1 Be8 9.d3 d4 
10.dxe4 dxc3 11.bxc3 Fc5+ 12.Kh1 Hxe5 13.Hxe5 
Bxe5 14.Fd3 Be8 15.Ff4 Ve7 16.Vg3 c6 17.e5 (Most 
kiderült, hogy mire ment a játék: világos amúgy is 
bénácska gyalogszerkezetének továbbrontása árán a 
futóit ráirányítja sötét királyszárnyára. Vagy átüt 
a támadása, vagy szenvedős végjátéknak néz elé-
be.) 17… Ve6 18.Vh4 h6 19.Fxh6 Vxh6 20.Vc4 Ve6 
21.Vxc5 Vxe5 22.Vf2 Vh5 23.Bab1 c5 (A látványos 
futócsere után sötét nem veszi komolyan világos tá-
madását, inkább belekezd saját futójának támadásra 
felkészítésébe. Hiba!) 24.Vg3 b6 25.Bf4 Fb7 26.Bbf1 
Be7 (Sötét utolsó lépése elég durva elnézés, elzárja 
a király menekülési útvonalát. És most érkeztünk 
el a sorsdöntő pillanathoz: egy viszonylag könnyen 
megtalálható lépéssel be lehet fejezni a partit, le lehet 
győzni a világbajnokot. A kedves olvasót most arra 
kérem, hogy tesztelje az előző mondatot, gondolkoz-
zon el ezen a lépésen.)

(Igen, úgy van, Ön is megtalálta a 27. Bh4 győztes 
lépést. Szegény sötét ezután választhat, hogy gyors 
vagy lassú vereséget kíván magának. Vagy elmenekíti 
a vezérét és akkor egy csinos matt következik 27. … 
Ve5 28. Bh8+ Kxh8 29. Vh4+ Kg8 30. Vh7+ Kf8 31. 
Vh8#, vagy a bástyahátrány jut neki osztályrészül 
27… Be3 28. Bxh5. Bxg3 29. hxg3 után. De Lipschütz 
nem találta meg…)
27.Bg4 Vh6 28.Bh4 (Most már késő.) Be3 29.Vc7 Fxg2+ 
30.Kg1 Fxf1 31.Bxh6 Fxd3 32.Bd6 Ff5 33.Bd8+ Bxd8 
34.Vxd8+ Kh7 (Azt is gondolhatnánk, hogy így is jól jött 
ki Lipschütz a nagy adok-kapokból, neki például megma-
radt a vezére. Csak ellentételezésül Laskernek bástyája, 
futója és egy gyalogja van, ami a világbajnoknak elegendő-
nek bizonyul a döntetlenhez. A következő ötven lépésben 
Lasker védekezési technikáját csodálhatjuk meg.)  35.Vg5 
Be5 36.Kf2 f6 37.Vh4+ Kg6 38.Va4 Be7 39.Vb3 Be4 
40.Vb5 Kg5 41.a4 Bh4 42.Kg1 Bf4 43.Ve8 Bf3 44.h4+ 
Kg4 45.Ve7 Kxh4 46.Vxa7 Bxc3 47.Vxb6 Bxc2 48.a5 
Fe4 49.a6 f5 50.a7 Ba2 51.Vxc5 g5 52.Ve7 Kg4 53.Vf7 
Ba6 54.Kf2 Ba3 55.Ve7 Ba2+ 56.Ke1 Ff3 57.Vd7 Ba1+ 
58.Kf2 Ba2+ 59.Ke1 Fe4 60.Vf7 Ba6 61.Kf2 Ba3 62.Ve7 
Ba2+ 63.Ke1 Kf4 64.Vc7+ Kf3 65.Vc3+ Kg2 66.Vg7 g4 
67.Vf7 Ba1+ 68.Ke2 Kg3 69.Vf8 f4 70.Vb8 Ba3 71.Vc7 
Ba4 72.Ke1 Ff3 73.Vc5 Ba2 74.Vg1+ Bg2 75.Vd4 Be2+ 
76.Kf1 Bh2 77.Vg1+ Kh3 78.Vb6 Ba2 79.Vc7 Kg3 
80.Ke1 Be2+ 81.Kf1 Be3 82.Vc2 Fb7 83.Va2 Fc6 84.Vb2 
Be8 85.Vf2+ Kh3 86.Vxf4 Fb5+ 87.Kg1 Be1+ 88.Kf2 
Be2+ 89.Kg1, és mivel sötét tartani tudja az örökös 
sakkot, 1/2-1/2

Lipschütz Sámuel – Jackson Showalter   forrás: c8.alamy.com
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Remi a világbajnokkal? Ettől még nem dől ösz-
sze a világ. Pontosabban: nem ettől dől össze. Ha-
nem attól, hogy évekkel később Jefim Bogoljubov 
kipécézte azt a bizonyos lépést, és innentől a már 
megnyert partikat elszúró húzást lipsicnek kezdte 
hívni. Bogoljubov a húszas, harmincas évek Német-
országában nem csupán ünnepelt versenyző (két-
szer is mérkőzött a világbajnoki címért Aljechinnel, 
igaz, mindkétszer kikapott) és a német olimpiai 
csapat elsőtáblása volt, hanem elméleti szaktekin-
tély is (a népszerű bogo-indiai megnyitás neve ma 
is erre emlékeztet). Így könnyű volt elterjeszteni 
ezt a becsmérlő kifejezést, ami méltatlan Lipschütz 
tudásához és pályafutásához. Maga a főhős nem 
élte meg nevének ilyetén megcsúfolását: 1905-ben 
feltett szándéka volt hazautazni Magyarországra, 
de a szervezete már nem bírta a hosszú hajóutat, 
Hamburgban hunyt el.    

Ha az USA sakkbajnokainak névsorát olvasgat-
juk, és kivel ne fordulna ez elő néhanapján, feltűn-
het, hogy az 1890-es évek kihívásos rendszerű baj-
noki címmérkőzései között egy másik magyar név 
is felbukkan. Emil Kemeny, vagyis Kemény Emil. 
Pesten született 1860-ban, a pesti kávéházakban ta-
nult meg sakkozni. Fiatalkori játékáról keveset tu-
dunk, mindössze néhány partija maradt fenn ebből 
az időszakból, amiket a Pesti Sakk-körben játszott 
1878 és 1888 között. Érdekes módon egy olyan pesti 
partiját sem publikálták, amelyben győzött. 1890-

ben, 30 évesen érkezett New Yorkba, rögtön beleve-
tette magát a sakkozói életbe. És az első parti, amit 
közöltek tőle az Albany Evening Journalban, egy 
győztes meccs volt! Az első New York-i versenyén, 
1891-ben második helyet ért el, így könnyedén be-
fogadták maguk közé a helyi sakkozók. Kemény 
hamar rájött arra, hogy a nevetségesen alacsony 
versenydíjak, amelyeket ráadásul a nála egy szint-
tel jobbak nyertek el, nem nyújtanak biztos megél-
hetést, ezért két dolgot eszelt ki: egyrészt olyan vá-
rosokba költözik, amelyekben ő a legjobb, másrészt 
sakk szakírónak képzi ki magát. Így aztán Phi-
ladelphia többszörös bajnoka lett, és a Philadelphia 
Public Ledger, valamint a Chicago Tribune rovat-
vezetőjeként dolgozott. Újságírói pályafutásának 
csúcsaként ő tudósította az érdeklődőket az 1903-as 
Monte Carlóban megrendezett sakktornáról. Időn-
ként felbuzgott benne a versenyszellem, begyűjtött 
néhány komoly skalpot, de nagyobb versenyeket 
nem nyert. 1896-ban kihívta az amerikai sakkbaj-
nokot, de veszített. Leghíresebb és egyben legszebb 
győzelmét a nagy Pillsbury ellen érte el 1895-ben. 
Pillsbury abban az évben nyerte meg a hastingsi 
tornát, majd szentpétervári kalandok (egy kevésbé 
jól sikerült sakktorna és egy szifilisszel végződő éj-
szaka) után visszatért az Egyesült Államokba, azon 
belül is Philadelphiába levezetni, megmutatni az 
otthoniaknak, ki az igazi bajnok. Csak azzal nem 
számolt, hogy Philadelphiának már van saját bajno-
ka, aki képes ezt bizonyítani is.

Kemény Emil – Harry Nelson Pillsbury
Philadelphia, 1895

Evans csel (C51)

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fc4 Fc5 4. b4 Fxb4 5. c3 Fd6 6. 
d4 Hf6 7. O-O O-O 8. Hbd2 Ve7 9. Fd3 He8 (Az Evans 
cseljáték utáni csend: sötét megszerezte a gyalogelőnyét, 
világos cserébe támadási lehetőségeket kapott. Mondjuk 
konkrétan nem nagyon látszik, hol is van az a támadási 
lehetőség. Ezért világos huszáros toporgásba kezd, hátha 
ettől elromlik sötét állása. És ez a nem túl erős terv bejött!)  
10. Hc4 f6 11. He3 g6 12. Hd5 Vd8 13. Fe3 Fe7 14. Hd2 
d6 (Sötét kellően becsomagolta magát, jöhet a gyalogro-
ham.) 15. f4 Hg7 16. f5 g5 17. h4 gxh4 18. Vg4 Kh8 19. 
Vxh4 Vd7 20. Kf2 Fd8 21. Bh1 He8 22. Bh3 Ha5 23. 
Bah1 Bf7 24. Fe2 Bg7 25. Fh5 Kg8 26. Fxe8 Vxe8 

27. Vxh7+ (Lehetett volna lágyabb lépésekkel is feltörni a 
védelmet, 27. Bg3 minden szempontból jobb lépés. De ki-
nek van szíve kihagyni egy vezéráldozatot a nagy bajnok 
ellen?) 27… Bxh7 28. Bxh7 Fxf5 29. exf5 Vf8 30. Bh8+ 
Kf7 31. B1h7+ Vg7 32. Fh6 Vxh7 33. Bxh7+ (Különö-
sen bosszantó lehet, ha életed meccsét játszod, ihletett 
formában támadsz, vezért is áldoztál, büszkén mutoga-
tod a partit másoknak, és egyszer csak az egyik szemtelen 
hallgató megkérdezi: tessék mondani, az egylépéses mat-
tot miért nem adta be? 33.Bf8# Még szerencse, hogy pár 
lépés múlva újra összeáll a mattcsapda, különben nem 
lipsic, hanem kemeny lenne a pancserség csúcsa.) 33…  
Kg8 34. Bg7+ Kh8 35. He4 1-0

Kemény Emil Lipschütz Sámuelhez hasonlóan 
1905-ig maradt Amerikában, szintén az egészsége 
miatt döntött úgy, hogy hazatér, még 20 évig élt Bu-
dapesten , ahol egyre kevesebben hitték el neki, hogy 
a századfordulón ő volt Philadelphia bajnoka.  

Emanuel Lasker   forrás: ajedrez12.com Lipschütz Sámuel   forrás: wik imedia .org

kemény emil   forrás: www.chessgames.com

Harry Nelson Pillsbury   forrás: www.chesshistory.com



138

ját s s z!

139

Előző számunkban az aduzás kérdését elemez-
tük, hogyan tudjuk az ellenfél aduit elvenni, és ho-
gyan tudunk lopásokkal plusz ütéseket szerezni. 
Az adujáték rengeteg más lehetőséget is kínál.

Ha az aduszín mellett az egyik kézben van egy 
hosszú színünk, annak lapjait felmagasítva a másik 
kéz vesztő lapjait el tudjuk rá dobni. Ennek a mel-
lékszínnek a magasításában segíthetnek az aduk. 
Úgy tudjuk a színt felmagasítani (lopással), hogy 
közben az ütést nem kell az ellenfélnek átadni.

A technika körültekintést igényel, pontosan 
meg kell tervezni a játék menetét. Először ki kell 
választani azt a színt, amit érdemes felmagasíta-
ni: lesz elég ütésünk. Utána meg kell tervezni az 
ütések sorrendjét, hogy legyen elég átmenetünk a 
szín magasításához és a magas lapok lehívásához. 
Közben az ellenfél aduinak elvételéről sem feled-
kezhetünk meg.
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Nyugat a pikk bubival indul. Egy adut biztosan 
ki fogunk adni, más ütést nem adhatunk ki. Első 
tervünk, hogy ellopunk két pikket az asztalon, 
majd aduzunk, és végül megadjuk a treff impasszt. 
De melyik irányban, kinél lesz a treff dáma?

Választhatunk egy másik lehetőséget is. Ha a 
káró szín kis lapjait felmagasítjuk, a kéz vesztő 
lapjait (két treffet és egy pikket) el tudjuk dobni, 
egy pikket pedig el tudunk lopni az asztal harma-
dik adujával. Ebben az esetben nincs szükségünk 
a treff impasszra. Már csak azt kell felmérnünk, 
hogy ez jobb lehetőség-e, mint az első játékmód-
ban a treff impassz.

A káró szín elosztása az ellenfélnél várhatóan 
4–2 lesz, tehát kétszer kell kárót lopnunk a ke-
zünkben. Ha 3–3 a káró szín elosztása, az is kedve-
ző számunkra, a kettő együtt már nagyobb esélyű, 
mint egy egyszerű treff impassz. Két dologra kell 
figyelnünk: még időben kell kétszer aduznunk, 
nehogy felüllopjon az ellenfél a rövid aduból, és 
arra is vigyáznunk kell, hogy az asztalon marad-
jon adu, amíg a kezünkben van pikk.

Az indulást megütjük az ásszal. Ütünk a 
káró ásszal, majd lopunk egy kárót. Az adu ász, 
majd az adu király következik. Újra az asztalon 
vagyunk. Kipróbáljuk a káró színt, a királyt hív-
juk, és pikket dobunk rá. Ha a szín elosztása nem 
3–3, lopunk még egy kárót. Pikk lopással asztal-
ra megyünk, és a maradék két káróra eldobunk 
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a kezünkből két treffet. Az ellenfél bármikor 
belophat magas adujával, a teljesítést nem tudja 
megakadályozni.

A felvétel tervezésekor és a lejátszás során fel 
kell mérnünk, hogy egy-egy színben milyen lehető-
ségek rejlenek, milyen eséllyel tudjuk azt felmagasí-
tani. Ezeket az esélyeket kell összehasonlítani más 
esélyekkel, pl. egy impasszal. Egy impassz esélye 
50%. Egy mellékszín felmagasítása attól függ, ho-
gyan vannak a lapok elosztva az ellenfélnél. Annyit 
érdemes megjegyezni, hogy ha az ellenfélnél párat-
lan számú lap van, az általában egyenletesen van 
elosztva náluk, és a kedvező elosztás valószínűsége 
több mint 60%. Ha pedig páros számú lap van az 
ellenfélnél, az általában egyenlőtlenül van elosztva, 
és az egyenletes elosztás valószínűsége kevesebb, 
mint 50%. Persze figyelembe kell venni, hogy néha 
több elosztás lehet kedvező számunkra.

Licit: Ny É K D

 2 
p 4 vége

A pikk bubi indulás után kezdhetjük tervezni 
a játékot. Fogunk ütni hat adut, két pikket és egy 
treffet. Ez csak kilenc ütés. Legfeljebb a treff bubi-
val tudunk ütni, de ehhez az kellene, hogy mindkét 

treff figura Nyugatnál legyen. Ennek esélye csak 
25%. Talán a káró színt sikerül felmagasítani. Négy-
szer kellene kárót hívnunk (háromszor lopni), hogy 
az ötödik káró magas legyen. A káró elosztás esé-
lye az ellenfélnél várhatóan 4–3, tehát ez jobb esé-
lyű játék. Már csak azt kell végiggondolnunk, hogy 
van-e annyi átmenetünk az asztalra, hogy ezt vég-
rehajtsuk. Az egész partit előre le kell játszanunk!

Az indulást megütjük az ásszal, és azonnal ká-
rót hívunk az asztalról. Kelet üt a bubival, és pik-
kel folytatja. Ütünk a királlyal, és kárót lopunk az 
adu ásszal. A kis aduk arra kellenek, hogy asztalra 
tudjunk menni. Kis adut hívunk az asztali tízeshez. 
Újból kárót lopunk az adu királlyal – ez már a har-
madik káró hívás volt. Mivel mindkét ellenfelünk 
adott kárót, már csak egy káró maradt náluk, az 
ász. A kőr bubival asztalra megyünk, hogy har-
madszor is kárót lopjunk. Az ötödik káró magas, 
elvesszük az ellenfél aduit, és a treff ásszal asztalra 
megyünk a káró ütésért. Ez a tízedik ütésünk.

A pontos időzítésnek (átmenetek és aduzás) kö-
szönhetően sikerül teljesíteni a felvételt.
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Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető 
személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén ta-
lálható állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Pröhle Gergelyt kértük fel.

földrajzi hely
A Balaton. Igazából az északi oldal, de az sem baj, ha a déliről kell néznem 
az északi partot. 

Víz

Az is a Balaton, bár annyiban a Duna is, hogy én a budai oldalon élek, és 
a pestin dolgozom, minden reggel és minden este egyedülálló élmény át-
menni egy Duna-hídon. Ráadásul hangulatfüggő, hogy melyiken megyek 
át. Ha a Margit hídon, akkor a rakparton megyek végig a pesti oldalon, 
fantasztikus élmény. 

Évszak Késő tavasz, kora ősz.

étterem

Lehet, furcsán hangzik, de a feleségem és az édesanyám főztjét tényleg nem 
múlja fölül semmi. Talán épp az állandó kísérletező kedvük miatt. Persze ber-
lini nagykövetségi szakácsmesterünk, Molnár László is kiváló volt, sokat ta-
nultunk tőle, most Washingtonban dolgozik.

ÉTEL Ököruszály leves.

Ital

Nagyon sokáig nem tudtam megbarátkozni az alkohollal, és most sem va-
gyunk közeli barátok, de egy forró nyári nap vége felé egy jó hideg pohár sör 
nagyon jól tud esni, mint ahogy egy hideg téli nap végén egy pohár vörös 
bor vagy egy calvados is.

szín Sötétkék.

növény

Mindig a feleségem akart kertes házban lakni, mert ő olyanban nőtt föl, én 
meg városi lakásban a Feneketlen-tónál. Soha nem gondoltam volna, hogy 
egy kert ennyi örömet tud okozni. Talán a fügefa. Irodalmi, mitológiai össze-
függései miatt, meg a minden tavaszi izgalom miatt, hogy nem fagyott-e el? 

Az ellenfél a káró királlyal indul. Kicsit bátran 
licitáltunk, de a felvétel nem reménytelen. Van hét 
adu ütésünk, plusz két pikk és a két minor ász. Még 
egy ütés hiányzik. A pikk színt kellene felmagasíta-
ni. Sőt, ha a pikk szín elosztása 3–3 az ellenfélnél, 
egy lopással felmagasíthatjuk a színt, és lehet, hogy 
szűrrel teljesítjük a felvételt. Ha azonban 4–2 a pikk 
elosztása, bukhatunk is. Hiába magasodik fel a pikk 
szín két lopással, olyan kis aduk vannak az asztalon, 
hogy csak egyszer tudunk asztalra menni, az indu-
lással az ellenfél elvett egy fontos átmenetet.

Hogyan tudjuk a nagyobb esélyt megjátszani, 
hogyan tudunk teljesíteni 4–2 pikk elosztás ese-
tén? Egy apró trükkel: nem kell azonnal pikket 
lopnunk. A káró indulást megütjük. Lehívjuk a 
kőr ászt és a dámát, majd kiengedünk egy pikket 
(a kezünkből és az asztalról is kis pikket játszunk 
ki). Bármit hív az ellenfél, lehívjuk a pikk ászt és 
a királyt, és egy lopással felmagasítjuk az asztal 
utolsó pikkjét. A kőr király lesz az átmenet érte.

Mivel nem volt elég átmenetünk az asztalra, a 
pikk szín kiengedésével tudtuk biztosítani, hogy 
négyszer tudjunk pikket hívni.
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Nyugat a káró dámával indul. A hat adu ütés 
mellett ütünk még három ászt is. Ha ül a treff vagy 
a pikk impassz, már teljesítjük is a felvételt. A két 
impasszból elég, ha egy sikerül. Ez 75%-os esély.

Milyen lehetőséget kínál a treff szín? Ha sikerül 
felmagasítani az asztal ötödik treffjét, akkor nem 
kell kísérletezni az impasszokkal. A treff szín 
3–3-as vagy 4–2-es elosztásának esélye több mint 
80%. Azonban óvatosan! Nem kockáztathatjuk 
meg a treff impasszt, mert ahhoz aduval kell 
asztalra mennünk (fontos átmenet). Ha pedig a 
treff impassz nem ül, az ellenfél előbb lehív két 
kárót, majd egy adu hívással újabb átmenetet vesz 
el az asztalról, így nem marad elég átmenetünk 
a treff szín felmagasításához. Előbb a treff ásszal 
kézbe kell jönnünk. Aduval asztalra megyünk, 
majd lopunk egy treffet, de a treff szín még nem 
lesz magas, és már csak egy átmenetünk marad az 
asztalra, a pikk ász.

A káró ász után azonnal treff ászt, treff dámát 
kell hívni. Ha mindkét ellenfélnél van két treff, a 
felvételt már biztosan teljesítjük. Hiába hív le az el-
lenfél két kárót, és hív pikket Nyugatról, beütünk 
az ásszal. Treffet lopunk az ásszal, az adu tízessel 
asztalra megyünk, és megint treffet lopunk. Az ötö-
dik treff felmagasodik, amire aduzás után el tudjuk 
dobni a kézi utolsó pikket.

Ha az egyik ellenfélnél öt treff lenne, nem le-
hetne a színt felmagasítani – ez a második treff 
híváskor kiderülne. Így lehetne tervünkön módo-
sítani, és a pikk impasszal esetleg teljesíthetnénk a 
felvételt. A két esély együttes megjátszásával (treff 
magasítás és pikk impassz) a teljesítés esélye már 
közel 92%.
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Aquincum

Aranyhegy

Belső-Óbuda

Békásmegyer

Békásmegyer-Ófalu

Csillaghegy

Csúcshegy

Filatorigát

Hármashatárhegy

Kaszásdűlő

Mátyáshegy

Mocsárosdűlő

Óbudai-sziget

Remetehegy

Rómaifürdő

Római-part

Solymárvölgy

Táborhegy

Testvérhegy

Törökkő

Újlak

Ürömhegy

állat

A gyerekeim mindig akarnak kutyát, és meg mondom nekik, hogy dönte-
niük kell: kutya vagy apa. Egyelőre az apát választották. Gyerekkoromban 
volt macskánk, és az nagyon tanulságos időszak volt, sokat tanul az ember 
egy olyan lénnyel való együttélésből, aki nem tudja elmondani, amit akar. 

Színész / színésznő Marcello Mastroianni és Sophia Loren.

Intézmény
Az Operaház, ahol a szüleim révén gyerekkoromban nagyon sok időt töltöt-
tem és – mi más – a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Film / filmrendező Az aktuális James Bond.

Író-költő / könyv
Sokféle dolgot csináltam életem során, mindegyik területen voltak aktuális 
kedvenc könyvek, mint ahogy az adott életszakaszban kedves írók, költők is. 
Egyikükkel sem szeretnék igazságtalan lenni, hogy csak a másikat említem.

Sport/ sportoló
A vitorlázást nagyon szeretem, gyerekkoromban versenyeztem is, de aztán 
abbahagytam, és leginkább nyári szörfözés lett belőle. 

Képzőművész / műalkotás Itt sincs favorit, régiek, kortársak között rengeteg jó mű született, születik.

Zenész / zenemű
A legnagyobb mester Bach. De Oscar Peterson és Keth Jarrett is zseniális a 
maga műfajában.

Tudós / tudomány
A 300 éve született Johann Joachim Winckelmann régész, művészettörténész, 
a klasszicizmus szellemi atyja, tőle származik a szállóigévé vált mondat: „Ne-
mes egyszerűség, csendes nagyság.”

Piac Pesthidegkúton a cserkészháznál, minden második szombaton.

Kávézó
Az Arany János utcában, a Pomo D’Oro étterem melletti kávézóban igazi olasz 
ristrettót főznek, vagyis a legrövidebb, legtöményebb fajtát. Nem ücsörögni, 
mélázni, hanem meginni és szaladni tovább.

Filmsorozat Richly Gábor és Lackfi János új rajzfilmsorozata Luther Márton életéről.

Idézet

A kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”

(Weöres Sándor: Kereszt-árnykép)

Szólás / közmondás A fák nem nőnek az égig.
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